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Nė viena tauta nebus di
delė ir išsilaikys, jeigu ji iš 
savo praeities nebesimo
kins, - taip kada tai pasakė 
vokiečių istorikas - V. Kotz- 
dė. Jis yra parašęs mūsų di
džiųjų žygių, garsiausių ka
ro vadų ir karių istorija ir 
parodęs, kaip ja reikia sekti. 
Mes patys ir senovėje, ir 
dabar pratę laukti stebuklų 
ir savo istorija nesirūpino
me, nors ir supratome, kad 
prisiminti iš teisingai užra
šytos praeities kiekvienam 
sveika.

Ar mes taip darome? Dar 
toks trumpas laikas nuo 
mūsų nepriklausomybės 
praradimo, o jau to laiko

’’Aušros” takais
Baigiasi Aušros metai. Prirašėme straipsnių, suruo- 

šėm, kur sugebėjome, minėjimus. Kodėl? Kokį tikslą no
rėjome atsiekti? Ar tam, kad prisimintumėm? Inspiraci
jos ieškodami? Pagerbdami vieną Lietuvos istorinį mo
mentą?

Ar paklausėme kiekvienas saves ką mums reiškia 
AUŠRA?

Ieškau kertinio akmens ant kurio statėme tautos ir 
valstybės prisikėlimą. 1831 metų sukilimas? 1863 metų 
sukilimas? Kražiai? Ne. Tie įvykiai tai žūstančios tautos 
agonija, žuvusios valstybės kovulsijos.

Kur yra toji pelenų sauja iš kurios, sudegęs, vėl kyla į 
viršų legendarinis paukštis? Vasario šešioliktoji? Didysis 
Vilniaus Seimas? Spaudos atgavimas? Tėvynės Sargas? 
Varpas?

AUŠRA.
Prieš šimtą metų mano tauta išvydo vėl užtekančią 

saulę. Didžiausios priespaudos metu, kai buvo atimtas iš 
mūsų lietuviškas žodis, kai nevilties debesys, atrodė, 
niekada neprasiskleis, kai jau buvo nebegražu kalbėti 
mužikiška lietuvių kalba - iš Donelaičio krašto, iš senosios 
prūsų žemės, atnešta knygnešių mums užtekėjo

AUŠRA.
Antkapių įrašuose skaitau žodžius. Antkapiai ženkli

nantieji Aušros pažadintųjų ir Lietuvai bedirbant užmi
gusiųjų paskutinio poilsio vietas. Jas randu ir Rasų ka
puose, ir Marijampolėje, ir Naumiestyje, ir Kaune, ir 
Šiauliuose. Jas randu mūsų miestuose ir miesteliuose, 
kaimuose ir sudegintuose vienkiemiuose. Juose ilsisi tie, 
kuriuos Lietuvos idealui pažadino

AUŠRA.
Kas jie? Mano ir tavo seneliai ir broliai, ir tėvai, ir se

serys. Mūsų motinos. Nereikalavę medalių, ordenų, ti
tulų. Atlikę savo pareigą, gražinę tai, kas priklauso tau
tai, valstybei. Įpareigoję ir mus sekti jų keliu ir tą įparei
gojimą perduoti sekančioms kartoms. Jų ir mūsų kelrodis 

-AUŠRA.
Kelrodis, nes jo kryptis yra vienintelė: Lietuva. Ne 

šios ar kitos politinės krypties. Ne to ar kito įtakoje. Tik 
Lietuva, be kompromisų Lietuva, kurioje lietuviai turi 
teisę pasirinkti savo gyvenimo būdą.

Vasario šešioliktąją švenčiame kartą metuose. Aušros 
užtekėjimą — kasdien.

Kai trumpam apsilankymui grįžtu į savo kraštą, kiek
vieną kartą kaip šventovę aplankau Rasų kapus. Stovė
damas prieš kuklų juodo marmuro antkapį, jaučiuosi 
menkas ir pilnai neatliekantis savo pareigos. Laikas ne
turi ribų ir aš ne tik skaitau, bet ir girdžiu Didžiojo Dak
taro žodžius:

"Kada mes jau in dulkes pavirsim, jei lietuviška kalba 
bus tvirta pastojus, jei per mūsų darbus Lietuvos dvasia 
atsikvošės, — tašyk mums ir kapuose bus lengviau, 
smagiau ilsėtis”.

Rašoats. kpt. J. Krupavičius

įvykius maišome su prasi
manymais. Kartais pavar
čius mūsų išeivijos spaudą, 
tikrai pasidaro graudu ir 
gaila tų dieną ir naktį dir
bančių iš pasišventimo mūsų 
laikraščių redaktorių , ir už 
tai dažniausia jie turi atken
tėti.

Čia galėčiau daug ką pa
pasakoti apie į mūsų spaudą 
įsispraudusius netikslumus, 
bet kadangi šitą rašydamas 
turiu galvoje tik lapkričio 
23-ją, tai ir pavyzdį duodu, 
kas Kečia ją. Ponas ”V.B.” 
rašydamas apie a.a. Joną 
Augulį, taip sako: - ”baigęs 
Karo Mokyklą j. Įeit, laips
niu ir išvyko į 7 p. Žemaičių 
kun. Butageidžio pulką 
Klaipėdoje” (žiūr.: ”M.P.”

G. ŽEMKALNIS 

Nr. 18 š.m. pusi. 4). Sakykit, 
ar kada nors Žemaičiai turė
jo tokį kunigaikštį ir 7 p. 
pulkas šefą? Aš manau, kad 
ne!

Visa tai turėdamas galvo
je ir palengvinti istorikui, 
nutariau pasidalinti savo, 
kaip buvusio kario, turimo
mis prisiminimų žiniomis.

Labai gaila, kad mūsų 
tautos ir kariuomenės pra
džia ęaskendusi miglose, ir 
nei as, nei kas kitas, jums 
apie ją daug nepapasakos. 
Mūsų, kaip tautos, istorija 
aiškiau prasideda tik nuo 
13-14 amžiaus. Ir čia jau iš 
eilės randame Gediminą, jo 
sūnus: Algirdą, kuris jau 
vadinos Lietuvos Didž. ku
nigaikščiu, ir jo bendravaldį 
Kęstutį,' kuris jau skaitėsi 
Trakų ir Žemaičių kuni- 

kuriam įžengus į Lenkijos 
sostą, 1392 m. Lietuvos val
dovu liko Vytautas Didysis.

Šitie, ir keli kiti, buvusieji 
mūsų valdovai jau ir buvo 
kartu ir mūsų tautos gar
siausieji karo vadai, laikė 
skaitlingas kariuomenes. 
Bet kadangi Vytautas Didy
sis nepaliko mums tvirto 
įpėdinio, Jogaila sulenkėjo, 
o su juo ir mūsų bajorai vir
to šlechta, taip atsitiko, kad 
tautos, kurias mes buvome 
nukariavę, pavergė mus. 
Dar sekė keletas sukilimų - 
riaušių, iš kurių gal čia verta 
paminėti, kaip Žemaičių 
(Telšių) priešinimasis stoti į 
rusų kariuomenę. Kaip Ra
seiniai, Telšiai, Šiauliai, 
Upytė, Ašmena ir kitos vie
tovės buvo išvaikiusios rusų

AUSZRA,
Laikrasztis. iszleicJziamas

Dra. Bassanawicziu.
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Lietuvos Vytis

įgulas. Ir net kartais ir visa 
Lietuva buvo virtusi ištisu 
gaisru.

Tėvynės vadavimu taip 
pat buvo persiėmę ir mūsų 
kaikurie didikai ir bajorai. 
Tuo laiku, kiek daugiau pa
sireiškė, kaip kariuomenių 
vadai bajorai Mykolas ir 
Antanas Gelgaudai ir Rad
vila (1831 m.). Net čia norė
tųsi suminėti ir vieną mote
rį, pasvalietę grafaitę Emi
liją Plateraitę, kuri buvo 
pakelta į kapitono laipsnį ir 
praminta lietuviškąja Joana

Nukelta į psL 5

LATVIJOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

SUKAKTIES PROGA

Lapkričio 18 d. yra Latvi
jos nepriklausomybės pas
kelbimo sukakties diena, 
jiems galiojanti, kaip mums 
Vasario 16-ji. Sydnejuje 

latviai buvo surengę 
• iškilmingą priėmimą daly
vaujant australų iškiliems 
politikams bei kultūrinin
kams. Šalia ir kitų etninių 
grupių tame parengime da
lyvavo ir Syd. apyl. pirm. 
Dr. A. Mauragis ir keletas 
kitų veiklesnių lietuvių. 
Ypatingai įsidėmėtiną kalbą 
susirinkusiems pasakė jau
nas latvis advokatas p. Stri- 
kis. Su pavydu galime sa
kyti, kad lietuvių tarpe iš 
jaunųjų tokių intelektualų ir 
tautiniai sąmoningų jaunų 
žmonių neturime arba tokie 
iki šiolei dar nepasireiškė.

LIETUVIAI GERBIA
SAVO ŠVENTĄJĮ

Tokia antrašte Svdnejaus 
savaitraštis Catholic 
Weekly” lapkr. 9 dienos lai-' 
doje skyrė visą puslapį apie' 
Sydnejuje surengtą šv. Ka
zimiero minėjimą. Apie patį 
šventąjį rašo V. Patašius 
žvelgdamas iš istorinės pu- - 
sės ir ištrauka iš Vatikano 
pronuncijaus Australijai 
arkiv.Luigi Barbarito, kuris 
dalyvavo minėjimo dieną , 
bažnytinėse iškilmėse, pa
sakė pamokslą ir sureng
tuose bendruose pietuose 
dalyvaudamas pasakė šiltą 
žodį. Straipsnis iliustruotas 
liet, liaudies meno drožiniu 
”šv. Kazimieras” ir arkiv. L. 
Barbarito nuotraukomis.
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Esame visi kariai
Kasmet švenčiame su pa

sididžiavimu Lietuvos ka
riuomenės šventę pabrėž
dami jos atkūrimo dieną — 
1918 m. lapkričio 23-ją. Ly
giai žinome, kad tos kariuo
menės pagrindą sudarė 
skaitlingi savanorių būriai ir 
tik tada organizuota regu
liari kariuomenė. Toji pir
minė kariuomenė net be tin
kamo apmokymo buvo 
įjungta į kovą už Lietuvos 
nepriklausomybę ir tą užda
vinį garbingai atliko.

Nemažiau mus jaudina ir 
Lietuvos kariuomenės tra
gedija, per dvidešimt nepri
klausomybės metų rūpes
tingai treniruota, lemiamu 
momentu ne tik nebuvo pri
leista atlikti savo pareigos, 
bet beveik savųjų rankomis 
buvo nuginkluota, išfor
muota ir panaikinta. Tas 
įvyko 1940 m. rusams oku
pavus Lietuvą. Daugelis dar 
šitą skaudžią mūsų kariuo
menės tragediją prisimena 
ir apgaili. Nežiūrint to, mū
sų kariuomenei pagarba ir 
meilė išliko, ir gal tas faktas 
kaip tik žadina kiekvieno 
lietuvio širdyje ryžtą atko
voti tai, ko savu laiku nebu
vo tesėta.

Kariuomenės dieną kon
centruojame savo žvilgsnį 
1918-sius metus, nors Lietu
va kaip valstybė ir pasaulinė 
galybė galiojo jau prieš dau
giau kaip -700 metų. Lygiai 
taip pat žinome, kad jokia 
valstybė, juo labiau auganti 
ir besiplečianti valstybė ne
galėjo egzistuoti be savo ka
riuomenės. Taigi, jeigu 
pripažįstame Lietuvos tęs
tinumą, lygiai drauge su 
Lietuva buvo ir jos kariuo
menė, ne tik gynusį savo 
krašto suverenumą, bet pa
lyginamai per trumpą laiką 
išplėtusi valstybės ribas nuo 
Baltųjų iki Juodųjų jūrų. 
Visa rytinė to meto Europa 
skaitėsi su Lietuvos galybe 
ir net buvo dėkinga, kad 
^Lietuvos globoje ir apsau
goje buvo saugi nuo azijati- 
nių užkariautojų.

Betgi šiandie minėdami 
Lietuvos kariuomenės dieną 
ir mesdami žvilgsnį į istori
nę ir netolimos praeities 

A.A.
ALEKSANDRUI DANTAI 

mirus, jo sūnų Dr. Gytį su šeima, brolį Vincą ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

K. ir V. Biveiniai

A.A.
ALEKSANDRUI DANTAI 

mirus, jo sūnų Dr. Gytį su šeima, brolį Vincą ir visus 
artimuosius skausme nuoširdžiai užjaučiame.

Dr. Irvis Venclovas su šeima 
Romas ir Jadvyga Venclovai
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Lietuvą ieškome gal ne tiek 
pasididžiavimo Lietuvos ka
riuomene bei jos žygiais ir 
pergalėm, bet daugiau gal 
norėdami pasisemti tos 
kovos dvasios, kuri šiuo me
tu lietuvių tautai ypač būti
na turint prieš akis esamą 
tragišką tautos padėtį.

Kalbėdami ir galvodami 
apie kariuomenę, natūraliai 
mintyse prisistatome uni
formuotą ir gerai ginklą 
vartoti ištreniruotą vyrų 
elitą, kuris eitų į ugnį davus 
uždavinį ir komandą. Gaila, 
esame, tokioje padėtyje, kad 
mes nei'ginkluotis, nei savo 
kariuomenę formuoti 
neturime jokių galimybių. 
Betgi už tautos laisvę, kol 
pati tauta yra sąmoninga ir 
galvojanti apie savo ateitį, 
tasai kovos ryžtas ir dvasia 
tebėra gyva ir gaji, masi
nanti ir sudarydama tokį 
užnugarį, tarsi ten sto
vėtų ginkluoti ir gerai kovai 
paruošti kariuomenės 
pulkai. Tokia kariuomene 
turi tapti ištisa tauta, ne
žiūrint amžiaus ir lyties.

Kai tauta yra pavergta 
bet sąmoninga ir siekianti 
laisvės, tai kariais privalo 
tapti kiekvienas tautos na
rys. Tokią kariuomenę 
sudaro ne uniformose įvilkti 
vyrai, bet kiekvienas, kurio 
širdyje tebeliepsnoja ryžtas 
matyti tautą laisvą ir nepri
klausomą. Tokia kovos ug
nimi liepsnojanti tauta pasi
daro nenugalima ir vergijos 
pančiuose liekanti laisva. O 
kada tautoje yra įsišaknijusi 
laisvės sąmonė, ji išlieka 
laisva nors ir sunkiausioje 
priespaudoje. Ir okupacijoje 
laisvi išliko ne tik laisvės 
kovotojai - partizanai, bet 
laisvi paliko ir visi rezisten
tai, lygiai ir tie, kurie yra

VLIKO VEIKLA
EUROPOJE

Rūgščio 19-26 d. VLIKO 
pirmininkas Dr. K. Bobelis 
ir Valdybos narys inž. L. 
Grinius lankėsi Anglijoje, 
Vokietijoje ir Liuksembur
ge. Pagrindinis šios kelionės 
tikslas buvo dalyvavimas 
XVI-me Pasaulio Anti-Ko- 
munistinės Lygos suvažia- 

kalėjimuose, nuteistieji il
giems metams vergų sto
vyklose, nes pro pasmerki
mus ir persekiojimus prasi
veržia jų laisvės dvasia, kuri 
įžiebia kitus ir taip laisvės 
gaisras plečiasi ne tik per 
visą tautą, bet ir esamą ir 
būsimą laiką.

Kas nėra abejingas savo 
tautai, tas bet kur pasaulyje 
bebūdamas yra ir palieka 
tautos karys neklausiant, 
kokiais būdais ir priemonė
mis už tautą kovoja. Iš tiesų 
esame arba turėtume būti 
visi kariai, nežiūrint, kur 
bebūtume. Kadangi kovos 
frontas yra stebėtinai platus 
(bent mūsų tautos atžvil
giu), tad visi lietuviai yra 
arba turėtų būti tie laisvės 
kovotojai, kad tauta išliktų 
nesunaikinta. Matome, kaip 
besąlyginiai aukojasi pa
vergtos Lietuvos lietuviai, 
juo labiau tos kovos dvasios 
ir nemažesni# pasiaukojimo 
galėtų padaryti ir išeivijos 
lietuviai. Jų veiklos dirva 
nesuvaržyta - laisvai gali 
kalbėti ir skelbti neiškrai
pytus faktus, ir bet kokia 
proga atbukusiai pasaulio 
sąžinei priminti ir jos esamą 
padėtį kaip neišpirktą vaka
riečių politikos nusikaltimą. 
Iš mūsų pusės net papras
čiausias dalyvavimas lietu
viškuose susibūrimuose, 
pramoginiuose subuvimuose 
ar bet kur prisidedant auka, 
darbu ar dalyvavimu jau 
liudija palankumą lietuvybei 
ir tuo pačiu palaikoma kova 
už tautą, jos laisvę ir ateitį.

Minėdami kariuomenės 
šventę mes ne tik prisime
name savo karius, bet ir 
patys rikiuojamės karių 
gretose, nes kas gi kovos už 
tautą ir Lietuvą, jeigu ne 
mes patys? Šia proga ir tin
ka kreiptis į visus: už tautą 
ir Lietuvą esame visi kariai, 
o kol tas galios, tautai joks 
pavojus negrės! (v.k.)

vime, kuris vyko rugsėjo 
20-22 dienomis Liuksem
burge. Kelionė buvo taip pat 
išnaudota susitikimams su 
lietuviais Hiutenfelde, 
Muenchene ir Londone.

Liuksemburge vykusiame 
PAKL suvažiavime lietu
vius atstovavo Dr. K. Bobe
lis ir inž. L. Grinius, o stebė
tojo teisėmis (ne VLIKO lė
šomis) dalyvavo ir p. J. Bo
belis iš Londono.

PAKL suvažiavime apie 
400 dalyvių atstovavo 75 
tautas ir 9 tarptautines or
ganizacijas: 15 iš Afrikos, 21 
iš Azijos ir Australijos, 21 iš 
Europos, 7 iš Lotynų Ame
rikos, 9 iš Artimųjų Rytų ir 
2 iš Šiaurės Amerikos. Su
važiavimą stebėjo 34 laik
raštininkai iš 14-os valsty
bių.

Suvažiavimo atidarymas 
įvyko Europos Parlamento 
rūmuose. Jį sveikino Liuk
semburgo vyriausybės 
atstovai ir Europos Parla
mento nariai. Pagrindinę 
kalbą pasakė Europos.Par
lamento natfys P. Varidėrk- 

hoven iš Belgijos. Sekančių 
dviejų dienų posėdžiai vyko 
Novatel viešbutyje prade
dant bendrais pusryčiais ir 
baigiant vėlyva vakariene. 
Visų atstovų (po du kiekvie
nai organizacijai) išlaikymą 
suvažiavimo metu apmokėjo 
rengėjai - Ligue Interana- 
tionale de la Libertė ir Eu
ropean Council for World 
Freedom (Europos Taryba 
Pasaulio Laisvei).

Suvažiavimo darbotvar
kėje buvo PAKL vadovybės 
ir šešių pasaulio dalių orga
nizacijų pranešimai, paskai
tos ir dalyvių klausimai - 
diskusijos. Taip pat buvo 
sudarytos keturios rezoliu
cijų komisijos. Oficiali suva
žiavimo kalba buvo prancū
zų, tačiau bent pusė paskai
tininkų kalbėjo angliškai. 
Sesijų metu visos kalbos 
buvo lygiagrečiai verčiamos 
į prancūzų, anglų, kiniečių ir 
ispanų kalbas. Suvažiavimo 
salė ir delegacijų stalai buvo 
papuošti dalyvaujančių 
valstybių vėliavomis. Lietu
vos tautinės vėliavos buvo 
pagamintos Washingtono 
ponių, Reginos Petrutienės 
ir Reginos Liogienės. Ypač 
dėmesio vertos šios paskai
tęs: Dr. Jacquelyn K. Davis 
institute for Foreign Policy 
Analysis, Cambridge, MA): 
’’JAV pasaulinė strategija ir 
Atlanto sąjunga”; Vladimir 
Bukovsky (Stanford Uni
versity, CA.): ”Vakariečių 
iliuzijos: pacifistai prieš tai
ką”; H. Majrouh (Afghanis
tan Information and Docu
mentation Center, Paris): 
"Afganistano iššūkis ir lais
vės kaina” (iliustruota pa
veikslais iš Afganistano ko
vų); Sir Walter Walker 
(Britų dimisijos generolas): 
"Būsime vieningi, arba mus 
pakars pavieniui”;
Marie-France Garoud (Ins- 
titut Interanational de Ge- 
opolitique, Paris): "Detante 
ar apsigynimas?”.

Amerikiečių žvalgyba
Sov. S-gai nušovus P. Ko

rėjos keleivinį lėktuvą Ja
ponijos jūroj, JAV valstybės 
sekretorius Shultz neilgai 
trukęs paskelbė neįprastai 
svarbių žinių apie lėktuvo 
žuvimo aplinkybes. Visiem 
kyla klausimas iš kokių šal
tinių JAV gali taip greitai 
tokių žinių gauti? Atsaky
mas labai paprastas: JAV 
moderni žvagyba sugeba 
sekti sovietų lėktuvų veiks
mus ir pagauti lakūnų 
tarpusavius ir su jų žemėj 
esančiais viršininkais pasi
kalbėjimus. Iš JAV ir jos 
sąjungininkų žvalgybos 
duomenų nuotrupų, atitin
kamos įstaigos tuoj pat ga
lėjo nustatyti lėktuvo kelio
nės kursą, kaip ilgai jis buvo 
sovietų sekamas ir tiksliai 
nurodyti laiką, kada jis buvo 
nušautas.

Dėl suprantamų priežas
čių žvalgybos įstaigos nėra 
linkusios atskleisti, kaip ir 
ką jos gali sekti, bet, turint 
galvoj pasaulio masto elek
troninius nusiklausymus ir 
sudėtingus sekimo satelitus, 
nedaug lėktuvų veiksmų ir 

pasikalbėjimų gali iš
vengti sekimo. Visa eilė tin
kamose vietose išdėstytų 
sekimo punktų Vakaram su
teikia smulkų sovietų pasi
kalbėjimų turinį ir jų dažnu
mą. Radaro tinklo, rekorda- 
vimo įtaisų ir kitų įrengimų 
suteiktos žinios įgalino eks- 
jertus tuoj pat atstatyti 
ėktuvo nušovimo aplinky- 
jes. šiud atveju žvalgybos

Lietuvai suvažiavimo 
darbotvarkėje buvo paskir
tas laikas antros dienos po
pietėje po p. V. Bukovskio 
kalbos. Deja, tai buvo atidė
ta, o vėliau dėl laiko stokos, 
neįvykdyta. VLIKAS buvo 
paruošęs rezoliuciją ir infor
macinę medžiagą, kurios 
apie 100 patraukliai apipa
vidalintų aplankų buvo 
įteikta visoms atstovybėms. 
Jokia kita delegacija toly
gios medžiagos nebuvo pa
ruošusi.

Abu lietuviai dalyvavo 
suvažiavimo diskusijose ir 
rezoliucijų komisijose. Dr. 
K. Bobelis buvo referentu 
Pasaulinės strategijos ko
misijoje ir pavadavo jos pir
mininką; inž. L. Grinius da
lyvavo Ekonomijos ir pre
kybos komisijos darbuose ir 
paruošė jai rezoliucijas.

Suvažiavimo eigoje susi- 
* pažinta su daugelio tautų 
atstovų. Užmegsti ryšiai 
padėjo išgarsinti okupuotos 
Lietuvos bylą ir bus naudin
gi ateityje. Savo keliu, lie
tuvių dalyvavimas davė 
progos susipažinti su kitų 
tautų problemomis ir pa
saulinio mąsto pastangomis 
prieš komunistų agresiją.

Paskutinę suvažiavimo 
dieną dalyviai priėmė 30 iš 
34 iš anksto pasiūlytų rezo
liucijų. VLIKO pasiūlyta re
zoliucija buvo nr. 5: ’’Apie 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
padėtį”. Buvo taip pat pri
imtos visos rezoliucijų ko
misijų paruoštos bendro po
būdžio rezoliucijos. Pasauli
nio Anti-Koministinės 
Lygos pastovus sekretoria
tas visas rezoliucijas turi 
įteikti adresatams. Liuk
semburgo laikraščiai apie 
suvažiavimo eigą ir jo pas
kaitas rašė išsamius 
straipsnius kiekvieną dieną.
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personalas lėktuvo veiksmų 
nesekė, bet reikalingos in
formacijos galima buvo 
lengvai atsekti iš techninių 
įrengimų užrekorduotos in
formacijos.

Reikia žinoti, kad šio at
vejo informacijos galėjo būti 
surinktos tik po 20 metų 
žvalgybos įstaigų pastangų 
prasiveržti į Ochotsko jūros 
erdvės paslapčių sritį. JAV 
pagrindinė sekimo stotis toj 
srity yra komunikacijos se
kimo grupė šiaurinėj Japo
nijos Hokkaido salos srity. 
Per visą pokarinį laikotarpį 
JAV stengėsi sudaryti 
elektroninio sekimo pasauli
nį tinklą, kurį dabar sudaro 
net 4120 visur išdėstytų 
stočių. Paskutiniu metu iš
metus į erdves sekimo sate
litus, sekimas taip ištobulė
jo, kad karinė žvalgyba gali 
susekti lėktuvo veiksmus ir 
pagauti pasikalbėjimus.

JAV, siekdamos nustatyti 
sovietų gynybos pajėgumą 
toj srity, nuo pat 1950 są
moningai vykdydavo įskri- 
dimus, kad sukeltų sovietų 
reakciją, tol, kol atsirado 
satelitai. JAV žvalgybos 
įstaigos žinojo, kad sovietų 
sekimo pareigūnai turėjo 
įsakymą nušauti įskridusius 
lėktuvus ir kad tas įsakymas 
buvo Maskvos patvirtintas. 
Yra gerai žinoma, kad šeši 
Tolimuose Rytuose oro erd
vės gynimo pulkininkai buvo 
sušaudyti už tai, kad jie ne
vykdė įsakymo lėktuvus nu- 

‘ ’šauti.' ’' '
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Kraujo broliai ir kaimynai latviai
MININT LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTĮ

Šios sukakties proga ver
ta priminti ir gal arčiau su
pažindinti su pačia Latvija, 
jos istorija ir ryšius su mu

Nuo viduramžių iki 1721 
m. latvių gyvenamas kraš
tas vadinosi lotynišku vardu 
Livonia. Tais metais rusams 
jį užvaldžius, buvo pavadin
tas Pabaltijo kraštu (Pribal- 
tijskij kraj) ir padalintas į 
tris gubernijas. Tų guberni
jų pavadinimai, paimti iš 
vokiečių kalbos, atitiko nuo 
seniai ten gyvenusias Balti
jos tautų gentis — kuršius 
(Kurlandija), lyvius (Livlan- 
dija) ir estus — (Estlandija). 
1920 m. nustatant sieną tarp 
Estijos ir Latvijos, Livlan- 
dijos gubernija padalinta 
pagal gyventojų tautybę 
maždaug per pusę. Kuršiai 
ir lyviai (arba lybiai, dėlto ir 
uostas Libava) sulatvėjo. 
Latvių gyvenamo krašto 
pavadinimas Latvija atsira
do tik po I D. karo iškovojus 
nepriklausomybę. Anksčiau 
mūsų ūkininkai Latviją va
dino Kurlandija.

Latviai anksčiau neturėjo 
savo valstybės — nuo vidur
amžių buvo valdomi sveti
mųjų — vokiečių, švedų, ru
sų, lietuvių-lenkų. Latvių 
tautos istorija betgi yra tur
tinga, o jų kova už nepri
klausomybę įdomi ir pamo
kanti.

KURŠO KUNIGAIKŠTIJA

Vokiečių Livonijos ordi
nas, valdęs latvius apie 300 
metų, 1561 m. buvo panai
kintas. Švedai, pasigrobę 
Suomiją, užėmė ir Livoniją. 
Po to Ugą laiką ėjo grumty
nės dėl Livonijos tarp Šve
dijos, Rusijos ir Lietuvos- 
Lenkijos. Pagaliau švedams 
pralaimėjus mūšį prie Pol
tavos, Livoniją užėmė rusai.

Iš Livonijos dalies tarp 
Dauguvos upės ir Baltijos 
jūros susidarė Kuršo kuni
gaikštija (hercogija) su 
sostine Mintauja. 1557 m. 
Kuršo kunigaikštija pateko į 
Lietuvos gi f - a (Kunigaikš
tis PlatenL > rgas pasidavė 
DLK Zigmantui Augustui 
Pasvalyje).

Septynioliktame šimtme
tyje toji kunigaikštija pra
turtėjo, ypač valdant vokie
čių kilmės kunigaikščiui Jo
kūbui 1640 - 1682. Jis iškėlė 
pramonę, laivų statybą, 
įsteigė prekybos laivyną ir 
užmezgė draugiškus ryšius 
su V. Europos valstybėmis. 
Kunigaikštija pasidarė gana, 
stipri, įsigijo kolonijų: Kari
bų jūroje - Tobago salą 
l(>45-65, V. Afrikoje - Gam- 
biją 1651-65. Ji pradėjo silp
nėti, kai švedai pradėjo ka
rus su Lenkija. 1658 m. šve
dai užėmė Mintaują ir pa
grobė kunigaikštį Jokūbą. 
Nors 1660 m. jį grąžino į 
sostą, bet kunigaikštija 
buvo jau silpna. Jo įpėdiniai 
dar kiek laiko ją palaikė, 
ypač jos dvaro puošnumą ir 
santykius su karališkomis 
Europos dinastijomis. Kuršo 
kng. Fridrichas-Vilhelmas 
vedė rusų caro Petro I duk
terėčią Oną, kuri 1730 m. 
buvo išrinkta Rusijos impe
ratore. Tada "rusų įtaka 
Kurše buvo sustiprinta, ir 
valstiečiai pateko į baudžia
vą. ... . ...

Po 1795 m. Lenkijoj ; Lie-. 
tuvos valstybės trečiojo pa
dalinimo, ir, Kuršas .tękp Ru- 

mis. Šia proga pasinaudoja
me inž. P. Lėlio rašiniu, 
skelbtu pereitų metų ’’Tė
viškės Žiburiuose”. Red.

sijai. 1817 m. baudžiava pa
naikinta, bet latviai valstie
čiai negavo žemės. Jieško- 
dami darbo, plūdo į miestus. 
Tas plūdimas į miestus išėjo 
į gera, ne jis žymiai padidino 
latvių gyventojų skaičių 
miestuose. Pvz. prieš I D. 
karą Rygoje iš 500.000 gy
ventojų 200.000 buvo latviai. 
(Lietuvoje baudžiava panai
kinta 50 metų vėliau; vals
tiečiai gavo žemės, bet tai 
išėjo į bloga:., prisirišę prie 
savo žemelės, jie vargo, į 
miestus neplūdo; dėlto Lie
tuvos miestus užvaldė sve
timtaučiai. Pvz. Vilniuje gy
veno tik 2 % lietuvių, Kaune 
15%, Šiauliuose ir Panavė- 
žyje 30%).

Žuvusių už Latviją brolių kapai Rygoje

JUODOSIOS GYVATĖS TILTAS
Tęsinys

KAZYS ALMĖNAS
Blowjacko akys išsprogo, 

jo kakta aprasojo, burna 
žiopčiojo, ir tik girdėti buvo 
neaiškus gargaliavimas. 
Juodis trenkėjam atbula 
ranka per žandą. Galva, lyg 
pakirsta, žegtelėjo. atgal. 
Užsimojęs dideliu- lanku, 
stipriai kirto jam dar kartą į 
veidą ir pastūmė į- priekį. 
Blowjackas net nebandė dėti 
žingsnio, jo kojos susipynė, 
jis krito grabaliodamasis, 
kaip aklas ., rankomis. Sug
riebė bėgį ir apsikabino 
mėšlungiškai, apsivynioda
mas plieną rankom ir kojom.

— Ei... palik jį, žmogau... 
— pasigirdo ligi šiol iš nu
stebimo ir įvykių greičio 
nespėjusių orientuotis vyrų 
balsai.

— Nematai, kad jis aukš
čio bijo...

— Palik tą beprotį...
— A, velnią, kas už jį 

dažys? Kas? Dažus laistys 
tas chamas!

— Užteks, užteks, — ra
miau, bet autoritetingai įsi
terpė atskubėjęs Stu. — 
Nematai, kad jis beprotis...

Juodis vos išsilaikė vietoj.
— Tai ką, ar mes jam že

mesnį tiltą rasim? Mūsų va
gonui vieno vyro truks dėl 
to rupūžės!

— Ir trečias vagonas tik 
21 vyrą teturi. Tu pats 
griebkis . už šepečio . nesi- 
.drąškęs ir nudažysi!.. ..

Juodis pamėlynavo po 
savo tankia kaip . šepetys

Latvijos universitetas Rygoje

Kurše ir kitose latvių gy
venamose srityse vokiečių 
bajorija pasidarė valdantis 
luomas, kurį carinė valdžia 
protegavo. Tik XIX š. pra
sidėjo tautinis latvių judėji
mas, kuris 1918 m. privedė 

barzda. Jo stambus žandas 
virpėjo, ir didelės apžėlusios 
rankos gniaužėsi į kumščius.

Stu įsitraukė žiupsnį Ko- 
penhagen tabako į nosį, tuo 
maždaug užbaigdamas rei
kalą.

— O Bolwjacką pristatyk 
vagonų stumti. Irgi neleng
vas darbas. Ne? O dabar va
gonai per toli...

Taip ir susiklostė, kad 
Blowjackas stūmė vagonus 
ir tą darbą gal net per gerai 
išmoko.

Vagonus stumti vienam 
vyrui yra pilnai įmanoma. 
Atliekama tai specialiai, ilga 
dalba. Vienas jos galas paki
šamas tarp bėgio ir užpaka
linio rato, dalba nuspaudžia
ma užgulant ją visu kūnu, ir 
sunkus vagonas lėtai ir vos 
pastebimai paslenka pusę 
sprindžio į priekį.

Daug kartų reikia kelti ir 
spausti dalbą, kad pajudin
tum vagoną ir trumpą nuo
tolį. Mūsų vagonas buvo 
pats pirmasis, ir Blowjackui 
truko gerą pusę dienos pri
stumti jį iki pat tilto pakraš
čio. Kaip apšepęs maneke
nas, jis plėšėsi su ta dalba 
žemyn ir aukštyn ir vėl iš 
naujo. Bamba painiojasi apie 
jo kojas, kaip į saulės per
sunktą žemę nutėkštas keikimasis tik lyg maitino 
padrikas šešėlis. ' ‘ pyktį, kuris augo slogus ir

O mes visi dažėm tiltą. spranginantišj kol* jį'tiesiog
Saulė sustingo kažkur.,, jąųgąlęjąi.kį^mtyti-.hųriiCij’.........................................
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Latviją prie nepriklausomy
bės.
NEPRIKLAUSOMYBĖS

KOVOS
Jau nuo 1915 m. latviai 

turėjo savo kariuomenės 

viršuj skaisčiai žydrame 
danguj, karštis mirguliavo 
tarp įkaitusio tilto plieno, ir 
mums sukepė gomuriai ir 
atrodė, kad be keiksmo nie
ko kito išspausti nebuvo ga
lima. Smala pūslėjo, užtepta 
ant balkių, varvėjo nuo še
pečio, nuo rankų, sukepė ir 
sulipino viską su prakaitu ir 
išbertos odos skausmu. 
Akys raudo, ir negalėjai jų 
trinti, plienas svilino, o rei
kėjo jo laikytis. Tad ką da
rysi tokioj padėty nesikei- 
kęs ir nepykęs! Ir greitai 
pyktis išvirto į vienintelį 
mūsų jausmą, toks pavar
gęs, nervingas, beprasmis 
pyktis.

Taip ėjo diena iš dienos, 
kaskart blogiau iš tiesų, nes 
iradėdavom iš ryto su vis 
abiau įskaudusiais išbertais 
tunais, o pabaigdavom va
kare su vis labiau prigluši- 
nančiu nuovargiu, nuo kurio, 
atrodė, nebuvo jokio atilsio.

O Blowjackas vieną po 
kito stūmė vagonus arčiau 
tilto, ir jo sukumpusi figūra 
mums dabar atrodė tikrai 
pavydo verta.

Keikės vyrai ir ant jo, 
nuolat jį matydami, keikėsi 
ant vienas kito, prakeikė 
tūkstančius kartų Juodosios 
Gyvatės tilą ir juodą, dvo
kiančią dervą. Ir visas tas 

užuomazgą ir nemažą kari
ninkų kadrą. Tais metais 
rusų karo vadovybė leido 
latviams sudaryti devynis 
pulkus ginti Rygą nuo vo
kiečių. Tie latvių pulkai lai
kė vokiečius prie Rygos vie
nerius metus. Po 1917 m. 
spalio revoliucijos dauguma 
tų pulkų perėjo į bolševikų 
pusę, nes, caro kariuomenei 
suirus, niekas jais nebesirū
pino. Tik Leninas suprato jų 
padėtį, sumanė jų karinę jė
gą panaudoti revoliucijai ir 
juos gerai aprūpino.

Revoliucijos metu tie lat
viai, ypač kariškiai, iškilo ir 
užėmė augštas vietas. Pvz. 
M. Lacis buvo Dzeržinskio 
dešinioji ranka, pik. Bergs 
pašalino laikiną vyriausybę, 
užėmė Žiemos Rūmus, pik 
Vacetis su dviem latvių pul
kais numalšino Maskvoje 
perversmą, J. Peterson iš
vaikė steigiamąjį seimą, 
Alksnis buvo sovietų aviaci
jos viršininkas. Eiche, Eide- 
manis, Feldmanis - Raud. 
Armijos vadai, Radzutaks, 
broliai Mežlaukai - politiniai 
komunistų vadai. Kiti žy
mesni vadai - J. Peters, O. 
Berzins, Piece, Kaktins, 
Miežis, Ozolins, Smilga ir 
šimtai kitų. Visi jie 1936-39 
m. laikotarpyje buvo Stalino 
sušaudyti.

1919 m. sausio 3 d. vokie
čiams pasitraukus iš Rygos, 
bolševikų armija, kurios 
trečdalį sudarė latviai, 
užėmė Rygą ir brovėsi gilyn 
į Latvijos teritoriją. Tai ar
mijai vadovavo latvių pik. 
Vacetis, o politiniu komisaru 
buvo Stučka. Tautinė latvių 
kariuomenė buvo dar per-
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Pats mūsų gyvenimas pa
virto vientisu pykčiu, ir 
keletas biauriausių atsitiki
mų kaip tik ir įvyko tomis 
savaitėmis.

Pavyzdžiui, gretimam va
gone Jacksonas perdūrė 
šlaunį viena akim aklam 
Beefsteakui. Šlaunį perdūrė 
iki kaulo triskart, ir visa tai, 
kad Beefstekas numetė savo 
derva persunktas kelnes ant 
Jacksono lovos.

Toks jau buvo ūpas.
Šiaip labai draugiškas re

tais dantim negras, vardu 
Ralstonas, pasiuto iš pykčio, 
kai sriuba buvo ar persūdy
ta ar kažkokį kitą įsivaiz
duotą trūkumą turėjo. Su
pylė visą karštą dubenį pra
einančiam virėjui į veidą, o 
tas puolė Ralstoną visom 
keturiom, klykdamas, kaip 
iš proto išėjusi boba. Už-,

••••■ ’Nukelta į psl. T ' ' •
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gen. Gough įsakė gen. v.d. 
Goltzui pasitraukti iš Rygos. 
Šis pasitraukė, bet įsakė vo
kiečių suorganizuotai iš rusų 
belaisvių Bermonto armijai 
užimti Rygą. Kai Bermontas 
su 15.000 karių artinosi prie 
Rygos ir jau buvo užėmęs 
priemiestį Daugavgrivą, 
anglų adm. Cowan pasiuntė 
jam ultimatumą - pasitrauk
ti nuo Rygos. Neišpildžius 
ultimatumo, adm. Cowan 
iradėjo iš karo laivo bom- 
larduoti tą priemiestį, ir 
Sermontas turėjo pasi
braukti. Balodžio vadovau
jama latvių kariuomenė 
turėjo jau 33.000 karių ir vi
sokių ginklų, įskaitant tan
kus, kuriuos jiems anglai 
pristatė. Ji buvo jau tiek 
stipri, kad pajėgė ne tik ap- 
S‘ iti Rygą, bet ir išvyti iš 

tvijos bolševikus su ber
montininkais. Vokiečiai pa
sitraukė patys, Santarvės 
valstybėms įsakius.

silpna priešintis. Susidariusi 
Rygoje Ulmanio vyriausybė 
Easitraukė į Liepoją kur te- 

ešeimininkavo vokiečiai, 
vadovaujami gen. von der 
Goltz.

Išskyrus Liepojos sritį, 
beveik visą Latviją užėmė 
bolševikai. Gegužės 10 d. 
vokiečių šalininkai padarė 
perversmą, suėmė Ulmanio 
ministerius ir sudarė pro- 
vokišką Niedros vyriausybę. 
Pats Ulmanis, anglų karinei 
misijai padedant, pasislėpė 
karo laive ’’Saratov” kur iš
buvo du mėnesius, kol praė
jo "šturmas”.

Tautinės latvių kariuo
menės vadas pik. Balodis ig
noravo Niedros vyriausybę 
ir suėjo į konfliktą su vokie
čiais. Vietos vokiečių kuni
gaikštis Lieven suorganiza
vo 3000 karių dalinį vadina
mą ’’Landeswehr”, kuris 
veikė kartu su latviais prieš 
bolševikus. Ši jungtinė ar
mija pradėjo stumti bolševi
kus atgal ir artinosi prie 
Rygos. Kad užbėgtų lat
viams už akių, gen, von der 
Goltz pasiskubino su savo 
geležine divizija ir užėmė 
Rygą gegužės 22 d. (Tą pat 
dieną lietuvių kariuomenė 
užėmė Panevėžį).

Į Rygą tuoj persikėlė UI- ninku divizijas, partizanų 
manio vyriausyoe, o Niedra "briva liguma” pulką 2.200 
liko užmirštas Liepojoje, karių, Landeswehrą apie 
Anglų karinės misijos vadas 3.000 ir 470 raitelių, iš viso

KARINĖS PAJĖGOS

Pagal pačių latvių šalti
nius (Latvijas atbrivošanas 
kara vesture — Latvijos 
laisvės kovų istorija)) 1919 
m. latviai turėjo tokias kari
nes pajėgas: keturias pėsti
ninkų divizijas, partizanų 

LYGUO PRIESAIKA

ištraukos iŠ A. Pumpuro poemos 
“Lačplešis”

Žilasis Tėvas Praamžius 
Sėdėjo deimanto soste. 
Po dešinei—Perkūnas, Patrimpas, 
Po kairei — Antrimpas, Pykuolis. 
Už jųjų — Puškaitis ir Lyguo, 
Dievų ir Perkūno sūnūs, 
Ir Laima, ir Austrą, Ir Tikla, 
Gražuolės Saulės dukrelės...

Kada jau visi Perkūnui 
Prisiekė gint latvių tautą, 
Pakilo galopi Lyguo 
Ir šitaip sambūriui tarė: 
“Esu tarp dievų aš menkiausia, 
Net žmonės mane tokia laiko, 
Bet Tėvas Praamžius man lėmė 
Tautos numylėtine būti:

Išsaugoti gyvą jos dainą, 
Išsaugoti gyvą jos dvasią 
Ir jaudinti mylinčias širdis 
Liūdna gaida ir džiaugsminga. 
Tautos krūtinėj per amžius 
Gyvens ir skambės Lyguo vardas, 
Net jeigu dievus senuosius 
Čia ilgainiui žmonės pamirštų.
Perkūne, Laima ir Tikla,
Ir šviesiosios Saulės dukros, 
Prisiekiu — dainoj manojoj 
Šlovė jums neliaus skambėti! 
Vardų šių dainingasis aidas 
Iš nattjo pažadins tautą, 
Jos dvasią įkvėps suliepsnoti, 
Už laisvę pašauks kovoti!"

Andrejs Pumpurą (1841—1902), 
Krišjanio Barono, Auseklio ir kt. 
latvių patriotų bendralaikis, tauti
nio itgimimo laikotarpio poetas, iš 
padavimų ir tautosakos bandęs su
kurti tautinį epų apie la vių didvyrį 
Laftplėšį. Sekdamas graikus. Pum
puras sukūrė visų latvių dievų ar
chipelagų. Kadangi jis naudojosi 
tais pačiais šaltiniais, kaip ir mū
šy romantiškieji tautinio atgimimo 
rašytojai, daugelis dievų bevetik tais 
pačiais vardais, kaip ir mūsiškiai.

Brangiam tėveliui ir broliui

ALEKSANDRUI DANTAI
- mirus, drauge liūdėdami skausme giliai užjaučiame sūnų 

Dr. Gytį su šeima, brolį Vincą ir artimuosius.
Jolanta, Jurgis, Povilas ir Marikė

........... ' Janavičiai
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69.200 kareivių ir karininkų. 
Ginklų: 59 sunkiąsias pa
trankas, 33 minosvaidžius, 
270 kulkosvaidžių, 320 auto
matinių šautuvų, 3 šarvuo
tus traukinius.

(Pagal gen. S. Raštikio 
atsiminimų m t., baigiantis 
nepriklausomybės karams 
atsikuriančios Baltijos vals
tybės turėjo: latviai — 
76.000 karių, 90 patr., 700 
kulkosv., 5 šarv. traukinius, 
19 lėktuvų; estai — 74.500 
karių, 120 patr., 500 kul
kosv., 10 šarv. traukinių, 28 
lėktuvus; lietuviai — 60.000 
karių, 48 patr., 450 kulkosv., 
1 šarv. traukinį, 18 lėktuvų).

Vokiečių Landeswehrui, 
kovojant su latviais prieš 
bolševikus, vadovavo anglų 
pik. Alexander, vėliau pa
garsėjęs karo vadas Italijoj 
1944 m., o po karo buvo Ka
nados gen. gubernatorium.

Prieš latvius rytų fronte 
stovėjo 15-toji bolševikų ar
mija. Frontas buvo nuo 
Pskovo iki Polocko. Tos ar
mijos sudėtyje buvo Petra
pilio brigada, dvi brigados iš 
HE ir IV divizijų ir raitelių 
divizijonas. Iš viso 6.600 
pėstininkų ir 570 raitelių. 
Jie turėjo 60 patrankų ir 4 
šarv. traukinius.

• Pėstininkų bolševikai tu
rėjo mažiau už latvius, bet 
jų artilerija buvo dusyk 
stipresnė. Be to, bolševikai 
galėjo visuomet savo karių 
skaičių didinti, o latviai ne
beturėjo iš ko.

Dešiniame Dauguvos 
krante prieš lenkus stovėjo 
53-ji bolševikų divizija ir dvi 
4-tos divizijos brigados. 
Latviai susijungė su lenkais 
30 km. į rytus prie Skalupės 
upės. Daugpilis buvo paim
tas 1920 m. sausio. 3 d., Re-

VLIKo veikla Europoje
Atkelta iš psl. 2

Miunchene Dr. K. Bobelis 
ir inž. L. Grinius susipažino 
su Radio Liberty lietuvių 
skyriaus vedėju p. K. Če
ginsku ir telefonu susisiekė 
su kitais radijo programos 
.darbuotojais. Svarbiausias 
šio susitikimo tikslas buvo, 
išsiaiškinti padėtį ir galimas 
išeitis ryšium su planuojamu 
bendro Pabaltijo respublikų 
radijo skyriaus sudarymu. 
Atsižvelgiant į tris skirtin* 
gas kalbas ir skirtingas lie
tuvių, latvių ir estų padėtis, 
toks sujungimas gali būti 
lietuviams nenaudingas. 
Lietuviai atstovauja bent 
pusę Pabaltijo gyventojų, 
nors JAV kiekvienai tautai 
skiria po tiek pat personalo 
ir programos laiko.

Hiuternfelde lankėsi inž. 
L. Grinius, kuris susipažino 
su Vasario 16 Gimnazijos 
personalu ir Lietuvių Kul
tūros Instituto Centru. Va
sario 16 patalpose taip pat 
yra VLIKO archyvo dalis ir 
buvo teiraujamasi apie gali
mybes šį archyvą perkelti į 
JAV. Pokalbiuose su vietos 
veikėjais inž. L. Grinius tu
rėjo progą išsiaiškinti 
ELTOS vokiečių kalba 
atgaivinimo sąlygas. (Malo
nu pranešti, kad spalio mė
nesį naujasis ELTA — 
PRESSEDIENST 
biuletenis, redaguojamas p. 
K. Barono, jau išleistas. 
Red.).. ..... ..... . .

Londone Dr, K Bobelis ir

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGU A

TALKA“ LTD
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $ 100 iki $ 10.000
Nuo $10.000 iki $20.000
Nuo $ 20.000 ir daugiau

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100. ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.v. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
Du 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp.. Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

zeknė - sausio gale, o Latvi
jos - Sovietų Sąjungos siena 
pasiekta 1920 m. vasario 5 d. 
Tuo metu Latvijoje buvo 1,8 
milijono gyventojų.

Latvijos nepriklausomy
bės kovose žuvo 3040 latvių 
karių. Tos karo aukos padė
jo latviams sukurti savo 
valstybę etnografinėse sie
nose.

inž. L. Grinius lankėsi Lie
tuvių Namuose. Draugiš
kuose pokalbiuose buvo ap
tarti Didžiosios Britanijos 
lietuvių reikalai ir pasikeista 
nuomonėmis dėl VLIKO rū
pesčių ir darbų. Abu VLIKO 
Valdybos nariai susipažino 
su nauju Europos Lietuvio 
redaktorium p. Jz. Maša- 
nausku. Tos pačios dienos 
vakare abu VLIKO nariai 
padarė pranešimą susirin
kusiai lietuvių visuomenei, 
kurios tarpe buvo Lietuvos

Šių dienų politiniam dė
mesy atsidūrė vid. Amerika, 
ypač kai JAV ryžtingu 
sprendimu iš Grenados iš
stūmė sovietų pastangas 
kad ir svetimomis rankomis 
įsitvirtinti Karibų jūroje ir 
iš čia plėsti savo įtaką į Vi
durio ir Pietų Ameriką.

1893 metais JAV prezi
dentas J. Monroe paskelbė 
savo pagarsėjusią doktriną, , 
pagal kurią Amerikos konti
nentas priklauso amerikie
čiams ir nebus leidžiama jo
kiai Europos galybei steigti - 
savo kolonijų ir JAV kiek
vienu atveju gins Amerikos * 
gyventojų laisvę.

Ši doktrina vėl grįžo gy
venimai!, kai sovietai agre
syviai pradėjo kištis. JAV 
ryžtingas žingsnis išardyti 
sovietinį lizdą Grenadoje vėl 
gyveniman grąžino Monroe 
doktriną.

12%
13%
14%

atstovas p’. Vincas Bailokas 
su ponia, Didžiosios Brita
nijos Lietuvių S-gos pirmi
ninkas p. Jaras Alkis, inž. 
Juozas Vilčinskas ir kiti.

VLIKO - PASAULIO
LIETUVIŲ

BENDRUOMENĖS
PASITARIMAI

SEkant VLIKO pirminin
ko, Dr. K. Bobelio ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininko, inž. V. Kamanto 
susitarimą VI-jo PLB Seimo 
metu, PLB š.m. spalio 13 d. 
VLIKUI pranešė, kad suda
ryta pasitarimams komisija 
iš inž. Algimanto Gečio (pir
mininkas), Dr. Kazio Am
brazaičio ir inž. Juozo Danio.

VLIKAS pranešė Pasau
lio Lietuvių Bendruomenei, 
kad VLIKO komisija suda
ryta sekanti: inž. Liūtas 
Grinius (pirmininkas), p. 
Teodoras Blinstrubas ir p. 
Vladas Šoliūnas, ir pasiūlė 
pasitarimus pradėti Chica- 
goje, pasirinktinai lapkričio 
19, 26 arba gruodžio 3 d.

— Girdėjau, kad vis dėl to 
ruošiesi grįžti pas vyrą. Tai- 
kotės ar ką?

— Grįšiu. Tiesiog negaliu 
pakęsti, kad jis be manęs 
taip laimingai gyvena.
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d’Arc. Įdomu, kad žemaičiai, 
tais laikais rengė sukilimus 
ne tik prieš rusus, bet dar 
daugiau prieš savo ponus 
dvarininkus ir kunigus, nes 
sulenkėję dvarininkai ir 
kunigai, žemaičiui atrodė 
neperdaug geresni už patį 
rusą...

Taip pamažu mūsų tėvy
nėje įsigyveno du atskiri 
žmonių tipai: vienas, vadi
namas šlechta - ponas; kitas 
chlopas - mužikas, arba kai
mietis. Ir tas tęsėsi iki neiš
aušo 1918 m. Ir čia įvyko 
tiesiog stebuklas! Tas visų 
slegiamas, išnaudojamas ir 
niekinamas chlopas atbudo. 
Po kaimelius, laukus ir miš
kelius pasigirdo balsas: - 
Kelkite, kelkite...— Išgirdę 
jį mūsų savanoriai skubėjo į 
miestus - susirinkimų vietas. 
Kauno įgulos jie buvo pri- 
saikinti Rotušės aikštėje. 
Katalikus prisaikino vysk. 
Pranciškus Karevičius, o ki
tatikiai prisaikinti jų dva
siškių. Specialiai įtaisytoje 
estradoje stovėjo ir paradą 
priėmė prezidentas Antanas 
Smetona.,

Tuo metu generolui Gri- 
galiūnui-Glovackiui Kauno 
vyriausybės buvo pavesta 
prisaikinti visus provinci
jose esančius karinius dali
nius. Ir taip gimė mūsų Ne
pirk!. Lietuvos kariuomenė!

Vėliau gen. Kattche, bir
žiečiui kar. Jonui Variakojui 
ir gen. Ladygai, pasitarus su 
gen. Žukausku ir jo štabu 
Kaune, buvo nutarta nelau
kiant pradėti žygį prieš 
Maskvą. Labiausiai tuo 
metu kovose pasižymėjo 
gen. Kattche ir kar. Varia- 
kojo suorganizuotas Pane
vėžio partizanų būrys, kuris 
vėliau ir išaugo į 4-tąjį Lie
tuvos Karaliaus Mindaugo 
pulką. To dalinio kritęs ka
rys savanoris Povilas Luk
šys ir yra skaitomas, kaip 
pirmasis kareivis žuvęs 
fronte už Lietuvos laisvę 
(1919 m. sausio mėn.). Se
kantį mėn. - vasarį, Alytuje 
ant tilto per Nemuną, mano 
akivaizdoje žuvo nuo komu
nisto kulkos pirmojo pulko 
vadas kar. Antanas Juoza
pavičius. Jis yra skaitomas, 
kaip pirmasis žuvęs mūsų 
karininkas.

Čia vėl norėčiau priminti, 
kad tuo laiku gindama mūsų

Sveikatos kertelė
Klausimais. Esu virš 60 

m. Mane kankina rėmuo 
apie 20 metų. Kreipiausi pas 
gydytojus ir man prirašė 
tablečių, kurios nieko nepa
dėjo. Ryte atsikėlus jau
čiuosi sveikas, bet po pusry
čių kai tik pasilenkiu, tai ir 
graužia gerklę. Imu ’’Quick 
eze” tabletes, kurios gelbsti. 
Patarkit, ką daryti.

Atsakymas. Pagal jūsų 
simptomus jūs sergate va
dinama Hiatus Hernia, tai 
liga, kur skrandžio dalis pa
tenka į krūtinę ir tas leidžia 
skrandžio rūgštims sunktis į 
gerklę, kas ir sukelia rė
mens graužimą.

Ši liga yra gana dažna, ja 
serga maždaug vienas iš de
šimties esant virš 40 metų. 
Norint tikrai nustatyti diag
nozę, turite kreiptis į gydy
toją, kad padalytų skran
džio peršvietimą.

Gydymas yra toks: 1). jei

Lapkričio 23-ją minint
Atkelta iš psl. 1

laisvę pasižymėjo ir kita lie
tuvė moteris irgi pasvalietė 
p. Navakaitė-Gavelienė, ku
ri ir buvo mūsų tėvynėje 
skaitoma, kaip pirmoji mo
teris Vyties Kryžiaus kava
lierius.

Kiek vėliau, išsilaisvinus 
nuo visų okupantų mūsų ka
riuomenė pradėjo augti. Ta
da jau gavo pulkai be nume
rio dar ir šefus. Taip, pavyz
džiui, pirmasis pulkas buvo 
Eavadintas: Pirmasis Pėst.

lidž. Liet. kun. Gedimino 
Eulkas; Antrasis Pėst. Didž.
let. kun. Algirdo pulkas; 

Trečiasis Pėst. Didž. Liet, 
kun. Vytauto pulkas; Ket
virtasis Pėst. karaliaus 
Mindaugo pulkas; Penktasis 
Pėst. Didž. Liet. kun. Kęs
tučio pulkas; šeštasis Pėst. 
Pilėnų kun. Margio pulkas; 
Septintasis Pėst. Liet. kun. 
Vytenio pulkas; Aštuntasis 
Pėst. Kauno kun. Vaidoto 
pulkas (prisimenu buvo pra
vardžiuojamas ’’adatos” 
pulku). Kiti daliniai gavo tik 
numerius arba miestų var
dus.

Raiteliai irgi gavo šefus. 
Pirmasis Gusarų pulkas 
gavo šefu kung. Janušą 
Radvilą; Antrasis ulanų 
pulkas gavo šefu kunig. Bi
rutę. Gavo šefą ir tapo ap
dovanota vėliava ir Karo 
Mokykla, pavadinta: Pirmo
jo Prezidento Karo Mo
kykla.

Pagrindiniai 8 pulkai gavo 
1919 m. spalio mėn. gale še
fus, o 1926 m. pirmoje pusė
je apdovanoti vėliavomis,

Su Melbourne radijo darbuotojais
Metams baigiantis įdomu 

pažvelgti į Melbourne 3 EA 
etninės radijo stoties ir lie
tuviškų pusvalandžių gyvą 
istoriją.

Radijo transliacijos prasi
dėjo prieš aštuonerius me
tus. Pradžioje jos buvo labai 
faktiškos - plokštelių apibū
dinimas ir muzika.

Etninės radijo stoties 
diktoriai (broadcasters) yra 
ir visada buvo gamintojai - 
diktoriai ir pagal radijo sto
ties žinias, yra gera prisi
minti faktą, kad jau pirmų 
devynių mėnesių laikotar- 

tai turite dalį svorio numes
ti. Perdidelis svoris spau
džia skrandį ir rūgštys pa
tenka į gerklę; 2) laikytis 
dietos. Nevalgyti maisto su 
aštriais prieskonidis, rūkytų 
mėsų, riebalų. Jų vietoje 
valgyti viščiuką, žuvį, pie
niškų gaminių; 3) negerti al
koholio ir nerūkyti, kas su
kelia rūgštis skrandyje; 4) 
miegoti lovoje, kurios gal
vūgalis būtų pakeltas padė- 
j'us pora plytų po lovos ko
jomis ir naudoti dvi ar tris 
pagalves. Tas padeda sulai
kyti skrandyje rūgštis ir ne
leidžia joms sunktis į gerklę;
5) naudokite Queck eze ir 
toliau arba panašias table
tes, kurios neutralizuoja 
rūgštis. Yra ir kitokių vais
tų, kurių gali prirašyti tik 
gydytojas.

Jeigu tas nepadėtų, tektų 
daryti skrandžio operaciją,, 
kuri yra gana sunki, bet tas

.. patąrtųią, . .tik,. .tada,,,, jęį,

visi tik išskyrus 3 pėst. pul
ką, Vyčio Kryžiaus vėliavo
mis. Tas ir buvo mūsų ka
riuomenės pasididžiavimas.

Be to, mūsų kariuomenė 
amžiais buvo ir didelis kul
tūrinis faktorius. Juk be su
sisiekimo priemonių, ginklų 
ir tvirtovių kariuomenė iš
viso neįmanoma. Dėl to Lie
tuvoje pirmieji mūriniai 
pastatai buvo tvirtovės 
(Kaune, Gardine, Vilniuje, 
Trakuose ir kitur). Pirmo
sios geležies dirbtuvės buvo 
ginklų kalyklos (Vilniuje,. 
Kaune, Gardine). Ir pirmoji 
sunkioji pramonė buvo 
patrankų liejamoji (Vilniu
je).

Miltarinis elementas pri
sidėjo ir dvasinei kultūrai 
vykdyti. Jei lietuviai jau nuo 
14-to amž. važiavo į vakarų 
Europą studijuoti, tai pir
miausia militarinio mokslo 
bei meno. Tai aiškiai pažy
mėta 16-to amž. Lietuvos 
Statute.

Nepriklausomoje Lietu
voje karinė tarnyba kiek
vienam sveikam jaunuoliui 
buvo privaloma. Ir kiekvie
nas jautė sau garbę būti ka
reiviu, nes ten įsigydavo 
tikrai patriotišką išauklėji
mą, pilnoje lietuviškoje 
dvasioje, kurio nebūtų radęs 
kaime. Karo Mokykla gami
no grynus tautos patriotus - 
inteligentus. Dar nepamirš
tant savanorių aprūpinimą 
sklypeliu žemės, tas viskas 
ir buvo neaprašomas smūgis 
gresiančiam mūsų šalyje 
komunizmui ir tik dėlto su-

pyje sudominti % mili
jonų klausytojų. Visi prog
ramų gamintojai - diktoriai 
ilgokai dirbo be užmokesčio. 
Radijo stotis greitai augo, 
nuo 7-nių iki 48-nių kalbų 
dabar transliuojama per 3 
EA radijo stotį.

Lietuvių kalba transliaci
jos prasidėjo vėliau, maž
daug prieš šešerius metus. 
Pradžioje jas sudarė tik lie
tuviškos dainos iš plokštelių 
su trumpais apibūdinimais. 
Koordinavo to meto bend
ruomenės pirmininkas Albi
nas Pocius. Laikas translia
cijoms buvo skirtas tik 20 
minučių į savaitę. Diktoriai 
neturėjo didesnio patyrimo, 
bet išgirsti vėl lietuvišką 
žodį ir lietuvišką dainą atsi
sukus radiįo aparatą buvo 
kažkas jaudinančio.

Gyvo žodžio perdavimas 
stotyje dar nebuvo prakti
kuojama. Lietuviškas trans
liacijas įrašydavo stotyje 
ketvirtadieniais į juostą ir 
penktadieniais jas trans
liuodavo 3 EA radijo stoties 
banga. Pirmadieniais tą pa
čią penktadienį transliuotą 

‘programą pakartodavo.
Nuo 1981 m. pradžios lie

tuviškų radijo laidų koordi
naciją perėmė Gabrielius 
Žemkalnis, kuris stengėsi 
laidų kokybę pagerinti ir 
pritaikinti, kiek įmanoma, 
klausytojų pageidavimams. 
Jau turėjome- pilną pusva
landį, transliacijos buvo 
Eerduodamos tiesioginiai du 

artus į savaitę kiekvieną 
kartą su nauja programa. 
Lietuviškoms laidoms ga
minti užregistruoti keturi 
pagrindiniai darbuotojai: 
Jurgis -Rūbas, Aldona But
kute; Alisa Baltnikonienė ir 

: koordinatorius \ . Gabrielius .

M. Stankūnienė Atsisveikinimas (lino rėžinys)

naikinome lenkų lizdus lie
tuviškuose dvaruose.

Ir, kaip matote, mūsų tė
vynė pasiremdama savo ka
riuomene žengė milžiniškais 
šuoliais gerovės keliu. Bet!... 
Ir vėl susigrūmė milžinai. 
Silpnesnės tautos tapo su-

Žemkalnis. Ši grupė sten
giasi dirbti lietuvių bend
ruomenės interesams, bet 
tiesioginiai yra atsakingi 
SBS (Special Broadcasting 
Service) ir yra SBS tarnau
tojai.

Koordinatorius Gabrielius 
Žemkalnis suorganizuoja ir 
nustato diktorių posėdžius 
maždaug kas 6-8 savaites. 
Juose dabar dalyvauja ir 
jaunimo radijo laidų rengė
jai ir diktoriai Algis Karazi
ja ir Petras Kružas. Posė
džiuose darbuotojai turi 
progos pasidalinti proble
momis, gauna pozityvios 
kritikos, informacijų ir nu
statomos gairės sekančioms 
6-8 savaitėms.

1981-mais metais supro
jektuotos ir išdalintos klau
sytojams anketos, kur jie 
galėjo pareikšti savo pagei
davimus dėl valandėlių turi
nio. Dabar vėl raginami visi 
Melbourne ir apylinkių lie
tuviško pusvalandžio klau
sytojai pasisakyti radijo va
landėlių klausimais. Gautus 
laiškus skaitysime per pir
madienio radijo laidą. Patir
ta, kad turime gana daug 
klausytojų netik iš Mel
bourne, bet ir iš Geelongo ir 
iš kitų apylinkių.

Visos organizacijos kvie
čiamos naudotis radijo lai
domis įvairiems praneši
mams ir kviečiamos pasida
linti atsiekimais ar proble
momis susisiekiant su radijo 
laidų koordinatorium Gab
rielių Žemkalniu.

Tai malonaus klausymo ir 
dalyvavimo mūsų visų lietu
viško radijo gyvoje istori
joje. 

Al. Baltnikonienė ■

mindžiotos: vienų parduo
tos, kitų pavergtos. Mūsų 
karių dauguma spruko į va
karus, o nespėję ir kiek įtar
tini buvo išrankioti ir išga
benti į amžinai ledais pa
dengtas Sibiro Varkutas... 
Tapo išskersta - nukankintą 
tūkstančiai mūsų partizanų, 
kurių tarpe ir mano abudį 
broliai...

-Kada vėl suplevėsuos 
mūsų trispalvė mūsų švem 
tojo miesto Vilniaus, Gedi
mino kalne, parodys tik mū
sų ir mūsų ateinančių kartų 
noras, užsispyrimas ir pasi
ryžimas. 0 lapkričio 23-ją, 
■mes šventėme ir švęsime 
per amžius, kaip mūsų ka
riuomenės pergalių,- 
džiaugsmo ir jos garbės die
ną.

Netrukus Australijos min. 
pirm-kas Mr. Hawke iš
vyksta į pietų Azijos kraštus 
drauge su užsienių reik, 
min. Mr. Hayden siekiant 
išlyginti kilusius neaišku
mus tarp Australijos ir 
ASEAN santarvės kraštų 
dėl anksčiau p. Haydeno pa
darytų Australijos vardu 
pareiškimų Vietnamo ir 
Kampučijos atžvilgiu. Mr. 
Hawke lankysis Indonezijo
je, Singapore, Tailande, 
Burmoj ir Malazijoj.
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Namie ir svetur
Gyvenimas Adelaidėje

MOTERŲ SUSIRINKIMAS 
-ADELAIDĖJE

PALM Moterų Sekcijos 
Ine. susirinkime atsilankė ir 
būrelis vyrų. Patiekta meti
nė veiklos apyskaita. Valdy
bos narė M. Petkūnienė 
kvietė ir vyrus jungtis prie 
bendro darbo ir padėti val
dybai įgyvendinti
užsibrėžtus tikslus. Šiuo 
metu PALM valdyba turi 
surinkusi 22000 dolerių 
aukų, kurie yra patikėtinių 
žinioje, bet norint pastatyti 
hostelį vyresnio amžiaus 
bendruomenės nariams šios 
sumos toli gražu neužteks. 
Iš valdžios galima tikėtis 
subsidijos 2 dėl. už kiekvie
ną mūsų sutaupytą dolerį. 
Esant pakilusioms statybos 
kainoms bendrabučio staty
bai reikėtų virš 200.000 dol., 
Todėl ir mūsų sudėtos su
mos turėtų būti žymiai 
stambesnės.

PALM ’’Moterų Sekcija” 
Ine. buvo planavusi statyti 
lietuviams "kaimelį” sydne- 
jiškių pavyzdžiu. Vėliau gal
vota įsteigti vyresnio am
žiaus asmenims slaugymo 
namus. Bet abu šie projektai 
reikalingi stambesnių sumų, 
o kai kurių nuomone gal ir 
pervėlai sugalvoti.

Susirinkime paaiškėjo, 
kad dabar numatoma įsigyti 
vyr. amžiaus žmonėms 
bendrabutį, kuriame tautie
čiai savųjų tarpe galėtų pra
leisti gyvenimo saulėleidį. 
Taigi, šiam tikslui ir laukia
ma iš visuomenės ir suinte
resuotų asmenų finansinės 
paramos. Tačiau iniciatorės 
iki šiol neišvystė šiuo reika
lu platesnės propagandos. 
Pasigendama net platesnės 
informacijos. Tikintis visuo
menės dėmesio ir konkre
čios paramos reikėtų apie 
numatytus planus suteikti 
visapusišką ir išsamią infor

karinių bazių
išsprogdinimų

Lebonone nėra ramybės. 
Tai kraštas, kurį drasko ir 
svetimieji, ir savieji. Nesu
tarimą ir žudynes ypač pa
laiko ir skatina religinis fa
natizmas. Po amerikiečių ir 
prancūzų 
skaudžių 
prieš trejetą savaičių, kur 
žuvo keli šimtai taikos misi
jos palaikytojų, pereitą 
savaitę sunkvežimis su 
sprogmenimis įvažiavęs pro 
spygliuotas vielas bandė iš
sprogdinti Izraelio pasienyje 
karinį postą, bet sargybinis 
įsibėgėjusio sunkvežinio 
vairuotoją nušovė ir sunk
vežimis nepasiekė pastatų. 
Vistiek įvykus sprogimui 
žuvo apie 13 Izraelio karių ir 
apie 40 sužeistų. Islamo ša
lininkai Lebanone paskelbę 
šventąjį islamo karą ir jį ve
da su fanatišku atkaklumu.

*** 
A.a. Igno Aleknos dvejų 

metų mirties sukakčiai pa-

17 RAILWAY PDE. 
FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 7245408 Veikia 24 valandas per parą

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction

Miiaii PaairtarA Nr A& 1QR5I 11 91 n al- A

Venk vienu prisėdimu pa
siekti savo kelionės tikslo. 
Periodiškai sustok atsikvėp
ti nežiūrint, ar tokio atopū- 
čio esi reikalingas, ar n*.

Nuolat ir nuolat užmesk 
akj j atbulinį veidrodi, ypeč 
prieš keisdamas greitį ar 
kryptį. Niekados nesuk at
gal j savo kelią aplenkę* ki
tą mašiną, kol ji “nepaten
ka” j tavo atbulini veidrodį.

Nepradėk kelionės pilnai 
nepailsėjęs. Nekovok su 
miegu. Užąjęs nuovargiui ar 
snauduliui pasitrauk i paša
lį .ir minutėlei, prisnūsk.

maciją, kad visuomenė žino
tų, kas ir kaip daroma ar 
numatoma daryti. Reikėtų 
žinoti, ar yra norinčių pasi
naudoti tokiu bendrabučiu ir 
kiek jų yra, kokia suma 
bendrabučio statybai, kokie 
turės būti ten apsigyvenan
čių asmenų įnašai, kaip bus 
padengiamos jų pragyveni
mo išlaidos, koks bus bend
rabučio (hostel) priežiūros 
personalas ir iš kokių šalti
nių tokiam personalui bus 
mokamos algos ir daug kitų 
kitokių klausimėlių, kurie 
neturi likti neišaiškinti ir 
neatsakyti. Tik tada galima 
tikėtis visuomenės pritari
mo ir paramos.

Užsibrėžtas planas svar-

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS A.L. FONDUI

$ 30 Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos Adelaidės 
Skyrius (180)

$ 20 A. Gudelis (320), S.A.
Po $ 10 K. Stancikas (70) 

N.S.W. ir -L. Vrubliauskas 
(65), A.C.T.

Pagerbdami Adelaidėje 
mirusį nuoširdų kultūrinin
ką, aktorių ir režisorių a.a. 
Joną Neverauską, vietoje 
gėlių aukojo A.L. Fondui:

$ 30 R.B. ir Br. Jurgelio/ 
niai (69).

Po $ 20 - Adelaidės Liet, 
choras ’’Lituania”, D. Dunda 
(49), V. Ratkevičius (45), V. 
ir M. Špokevičiai, Šv. Kazi
miero bažnytinis choras ir I. 
Taunys (240).

Po $ 15 - H. Glažė, V. 
Opulskis ir J. N. Stapleton.

Po $ 10 - V. Baltutis (70), 
A. Dainienė (170), J. Donela 
(120), L. Gerulaitis (115), B. 
ir J. Jonavičiai (140), K. ir 
A. Kaminskai (27), V. Kive- 
rienė (40), J. Kunčiūnienė, 
J. ir M. Reinkė (55), A.B. Si- 
nickas, M. Stasaitienė, A. ir 
J. Šereliai (110), S. Špoke- 
vičienė, V. Urbonienė (90), 
D. ir S. Urnevičiai (66), A. 
Urnevičius (74), J. Vabolie- 
nė (29), O. ir Č. Zamoiskiai 
(45 ir A. Zamoiskis (62).

Po $ 5 - P. Andrijaitis (10),
O. Bridžiuvienė, V. Dumčius 
(119), A. Gučiuvienė (30), S. 
Guščia, F. Kazlauskienė, V. 
Lazauskas (7), B. ir F. 
Luongs, S. Palubinskas, G. 
Pečiulienė (25), B. Robleins,
P. Stašaitis, B. Straukas 
(39) ir A. Strimaitienė.

$ 4 G. Opulskienė
$ 3 J. Brazauskienė
$ 2 O. Riškienė (3).

A.a. Juozui Dziukui Mel
bourne mirus, jį pagerbdami 
vietoje gėlių aukojo A.L. 
Fondui P. ir D. Jokūbaičiai $ 
20. 

bus mums visiems, o ypač' 
senatvės sulaukusiems todėl 
šiais rūpesčiais turėtume 
domėtis visi. Senatvė ir ne
galavimai palies be išimties 
visus. Turime čia šalia įvai
rių organizacijų dvi moterų 
organizacijas, ir Caritas, 
kuriems turėtų rūpėti mūsų 
bendruomenės socialinė 
globa. Tad visi turėtime prie 
šio darbo prisidėti.

Laikas nestovi vietoje ir 
nelaukia, iki visi planai bus 
paruošti. Belaukiant viskas 
gali būti nepataisomai suvė
linta. Tačiau jei nuodugniai 
projektą išnagrinėjus būtų 
prieita išvados, kad jo įgy
vendinimas prie esamų są
lygų neįmanomas, reikėtų 
turėti drąsos jo atsisakyti.

B. Str.

minėti aukojo A.L. Fondui 
O.A. $ 30 (414), Vic.

Fondo Valdybos vardu 
nuoširdžiai dėkoju visiems 
aukotojams.

Vaclovas Rekežius 
A.L. Fondo iždininkas

Svarbu vairuotojams
Kasdien skaitome pranešimuo

se apie susidūrimus ir net užmuš
tuosius judėjimo nelaimėse. Sako, 
Amerikoje susisiekimo nelaimėse' 
žūsta kasmet daugiau žmonių, ne
gu per visą Korėjos karą. Ir lie
tuviai, čia Australijoje prasigy
venę, dažnas turi savo automo
bilį. Per eilę metų yra jau nema
žai žuvusių auto katastrofose.

Auto katastrofos šiandie be
veik neišvengiamas dalykas: žūs
ta. nusižengdami judėjimo taisyk
lėms, žūsta ir nekalti. Statisti
niais daviniais remiantis daugiau 
negu pusė visų auto katastrofų 
įvyksta, kada vairuotojai nėra 
blaivūs. Tad nepaprastai svarbu 
sėdant prie vairo šalia visa ko tu
rėti dar ir blaivią galvą. Girtas 
niekad neprisipažįsta esąs girtas, 
ir todėl kiekvienu atveju artimieji 
ar bičiuliai bei pažįstami turi žiū
rėti, kad įgėręs nebūtų prileidžia
mas prie vairo, nors ir kaip jis 
ginčytųsi, kad pajėgus mašiną 
valdyti. Vienas kitas laimingas 
atvejąs, kad įgėręs (nesakau gir
tas) sėkmingai parvažiavo namo, 
dar nesudaro taisyklės, kad svai
galai doram vairavimui nepastoja , 
kelio. Užtenka tik pažvelgti į ju- ’ 
dėjimo policijos turimus davinius, 
ir paaiškės, kieno pusėje teisybė.

a. ALFONSAS MIKULSKIS; 
žymusis lietuvių muzikas-chorvedys 

miręs spalio 14 d. Clevelande (Ohio, USA)

Kasmet automobilių skaičius 
’ auga, keliai darosi vis labiau ir la- 
1 biau apkrauti, kas dar labiau įpa

reigoja laikytis galiojančių judėji
mo taisyklių. Judėjimo taisyklės 
nėra tam, kad policija turėtų pre
teksto tik prisirinkti baudų. Tai
syklės yra riba, barjeras, kuris 
ne tik tave apsaugo, bet drauge 
apsaugo ir kitus. Policija baudžia 
už judėjimo prasižengimus, ne už 
raidišką įstatymo peržengimą, bet 
visų pirma bando pastoti kelią pa
vojui, į kurį ne tik pats save, bet 
ir kitus išstatai. Žmogus, nesilai
kantis judėjimo taisyklių, ne tiek 
nusikalsta policijai, kiek kitiems, 
kurie tais keliais naudojasi. To
kie yra vieškelių gangsteriai, o 
drauge ir tavo priešai, su kuriais 
įpareigoja kovoti ne vien policija, 
bet ir kiekvienas doras ir respek- 
tyvus vairuotojas.

Pagaliau dar vienas nepapras
tai svarbus faktas šalia blaivios 
galvos ir respektyvaus važiavimo, 
yra 
nė. 
turi 
kad 
šioje tvarkoje. Atsimink, kad bū
nant kelyje tavo ir tavo artimų
jų gyvybės priklauso ne vien tik 
nuo tavo blaivios galvos ar lai

tavo paties judėjimo priemo- 
Prieš sėsdamas prie vairo 

būti kiekvienu atveju tikras, 
tavo automobilis yra-pilniau-

kantis judėjimo taisyklių', bet ly
giai taip pat ir nuo tvarkingos 
mašinos. Automobilio funkciona
vimas kiekvienu atveju turi būti 
be priekaištų taip, kad visada pa
klustų vairuotojo valiai. Vairas, 
stabdžiai, signalinės šviesos ir 
ypač padangos privalo būti nuo
latinėje ir nuolatinėje kontrolėje.

Būdamas kelyje nesi tik pats 
vienas už save atsakingas, bet ly
giai taip pat atsakingas ir už ki
tus. Tavo rankoje yra daugelio 
žmonių sveikata ir net gyvybė.

patartina...
Laikyk protingą atstumą 

tarp priedai* važiuojančio* 
masino* ir tavosios. Laikyk 
sesių 'mašinų tarpą važiuo
dama* gražiam orui esant ir 
dvylike**., mašinų tarpą blogu 
oru.

Nevažiuok "sustingusio
mis akimi*”. Nuolat aki* ir 
žvilgsnį pasukinėk apžvelg
dama* abi kelio- puse*, kai 
padarys tave budresniu.

Visados prigesink savo il
gąsias šviesas artėjant maši
nai iš priekio. Kiekvienu at
veju prigesindamas ilgąsias 
šviesas drauge pristabdyk ir 
greitj.
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Laiškas iš Adelaidės
... VIS JUDAM IR JUDAM

Niekas negalėtų adelai- 
diškių pakaltinti, kad snau
džia ir neveiklus. Iš tiesų, 
tos veiklos per akis. Abu 
lietuviški centrai - Lietuvių 
Namai ir Katalikų Centras - 
seniai skolas išmokėję, ir 
vieni, ir kiti prilaiko gana 
stambias sumeles "juodai 
dienai”. Tad jokių finansinių 
rūpesčių. Na, ir nesnaudžia
mą. Sekmadieniais ne tik 
cepelinais ir kitokiais patri
otiniais gardėsiais gomurius 
dirginame, bet dar kiek pra-. 
simanome visokių loterijų su. 
proletariško vynelio butelių 
laimikiais, balių, kultūrinių 
popiečių ir kitokių išmonių. 
Bet visuomet pataikome, 
kokie parengimai verti iš
skirtino dėmesio ir tikrai 
reikalingi paramos.

Štai mūsų tautinių šokių 
grupė surengė popietę ir 
pietus. Kitais metais reikia 
važiuoti į Lietuvių Dienas 
Canberroje, ir nemaža 
Srupė pramato didelių išlai- 

ų ir dėl to iš anksto tuo rū
pinamasi. Šokėjų tėvai jau 
šiame krašte išaugę, patys

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
Lapkričio 13 d. atsitik

tinai dalyvavau Liet. B-nės 
Spaudos Sąjungos - Mūsų 
Pastogės leidėjo - metiniame 
susirinkime. Nors iš pirmi

ninkaujančio pranešimo ma
tėsi, kad S. S-ga turi virš. 
100 narių, susirinkime ma
tėsi vos trisdešimt dalyvių, 
įskaitant ir tokius kaip aš, 
nepriklausančius minėtai 
Sąjungai.

Išgyvenus visą susirinki
mo eigą ir išklausius S-gos 
Komiteto narių oficialius 
pranešimus, ypač smigo dė
mesin Mūsų Pastoges re
daktoriui pareikšti priekaiš
tai. Buvo leista kalbėti ne tik 
S-gos nariams, bet ir paša
liniams. Nekeliu klausimo, 
ar tas statutiniai teisėta, ar 
prasilenkta, bet ypatingai 
viso susirinkimo pasisaky
muose vyravo priekaištai 
Mūsų Pastogės redaktoriui. 
Kalbėtojų tarpe buvo ir 
S-gos narių ir pašaliečių. 
Mane labiausiai stebina- tas, 
kad kalbėtojai ne tik prie
kaištavo redaktoriui jį 
pristatydami kraštutiniu 
kenkėju ir bendruomenės' 
griovėju, bet net pats leidė
jas - Spaudos Sąjunga - ne
matė ir nerado reikalo pa
reikšti nors kruopelytę ką 
nors teigiamo savo redakto
riaus atžvilgiu.

Mane tiesiog stebina, kaip 
toks bendruomenės ir lietu
vybės kenkėjas šiose parei
gose leidėjų (ankščiau ALB 
Krašto Valdybos, dabar L.B.. 
Spaudos Sąjungos) buvo lai
komas ir iki dabar toleruo- 
Kis ir nepašalintas? Iš 

ėtojų buvo klausiama - 
kam priklauso Mūsų Pasto
gė - Spaudos Sąjungai ar re
daktoriui?

Jeigu iš dalyvių neatsi
rado, kas bent trupinėlį būtų 
radęs redaktoriaus veikloje 
teigiamo, ne iš S.S. pusės 
narių, kurie priėmė visus 
priekaištus redaktoriui be 
Jokio pateisinamo žodžio, tai 
;aip toks redaktorius šiose 

pareigose pateisinamas? 
Kas galėtų į tai atsakyti?

L .......................N, Mikulis,
...... ............. SeaJRockš 

šokę tautinius šokius, net ir 
mišrių šeimų atrodo mielai 
šliejasi prie lietuvių.

Iš tiesų, nuoširdžiai verti
name ir džiaugiamės savo 
šokėjais. Kiekviena proga 
jei nebūtų tautinių šokių- 
programoje, būtų didelė 
spraga. Nežiūrint kaip pa
lankiai plojimais juos ver
tintume, privalu palaikyti 
juos ir darbais. Šokėjų ma
mytės plakėsi virtuvėje, kad 
svetelius gražiai pavaišintų. 
Gaila, tų svetelių atsilanko 
skystokai: nesimatė dauge
lio net žinomų visuomenėje 
asmenų iš visokių lygių, ku
rie gražiai ir palankiai pa
kalba viešai apie jaunimą.

Jaunos šeimos irgi turi 
savo rūpesčių, nors jų atei
ties kelias nėra toks suvar
žytas, kaip anais laikais mū
sų. Nesulaukę paramos gali 
vienaip ar kitaip apsispręsti.

♦ * *
Turėjome Liet. Ko-op. 

Kredito Draugijos "Talkos” 
metinį susirinkimą, kur iš
samų pranešimą apie "Tal
ką” davė p. Viktoras Baltu
tis.

"Talkos” skyrius Adelai
dėje turi šiuo metu 158 na
rius, kurių indėliai Talkoje 
siekia apie pusę mil. dolerių 
ir jiems Talka išmokėjusi 
51.000 dol. palūkanų. Sky
rius gryno pelno turėjo 
3.600 dol., iš kurių skirta $ 
1000 vietos lietuviškai veik
lai.

"Talka” nesiekia pelno, 
bet siekia patarnauti savo 
nariams mokėdama aukš
tesnes palūkanas už indėlius 

Juodosios gyvatės...
Atkelta iš psl. 3

smaugė Ralstoną visai, 
trankė jo veidą į grindis, 
daužė abiem rankom, pats 
spiegdamas iš skausmo. 
Paskuti visiškai suglebusį 
išvilko ir išmetė pro virtu
vės duris. Ten Ralstonas ir 
gulėjo kokias dvi valandas, 
kol atsipeikėjo. O virėjas, 
apsiraišiojęs galvą ir veidą 
balta skepeta, pylė ant jo 
virtuvės pamazgas.

Ir kaip tik šiuo biauriu 
laiku Blowjackas pabaigė 
stumti vagonus.

Niekas nekreipė dėmesio į 
tai. Niekas, išskyrus Juodį. 
Jis nešinėjo dervą tą popietę 
ir keikdamasis, kad mūsų 
grupė atsilieka, dairėsi laiks 
nuo laiko į tą pusę, kur 
Blowjackas sukumpęs virš 
savo dalbos stūmė paskutinį 
vagoną.

Buvau užlipęs į tilto viršų, 
kai jis baigė stumti. Juodis 
kaip tik ir laukė to aki
mirksnio.

— Na, rupūže, — tarė jis 
taip lyg nei sau, nei kitiems, 
— dar ir tau tilto liko!

Neskubėdamas ir svariai 
jis nuėjo į jo pusę. Blow
jackas paleido savo dalbą ir 
pradėjo trauktis pamažu, • 
bet Juodis tarytum nekreipė 
į jį jokio dėmesio. Ėjo lėtu 
metodišku žingsniu į prieki, 
kol priėjo per kokius penkis 
metrus, tada dėjo vikrų 
šuolį ir, aplenkdamas susi
gūžusį Blowjacką, čiupo 
Bambai už kupros. Tas vos 
spėjo vamptelti ir jau spur
dėjo visom keturiom didelėj 
jo letenoj. Maniau, kad Juo
dis tuoj nusuks jam sprwda. 
arba trenks čia pat' į gelę-

ir skolindama mažesniais 
procentais. "Talka” savo 
operacijomis yra ryškiai pa
sitarnavusi tiek nariams, 
tiek ir pačiai liet, bendruo- 

. menei, kasmet iš savo pelno 
tūkstantines sumas išdalin
dama įvairioms organizaci
joms. Visi narių indėliai ap
drausti ir dėl to ’’Talka” turi 
pasitikėjimo ir jos kapitalas 
jau prašokęs tris milijonus.

Visi lietuviai turėtų nau
dotis ’’Talkos” patarnavi
mais. Tai naudinga ne tik 
asmeniškai, bet ir pačiai 
bendruomenei.

Po susirinkimo dalyviai 
pavaišinti vynu ir užkan
džiais.

* * *
Nuolat girdime, kad 

bendruomenės aktyviąją 
pusę sudaro pensininkai. Gal

PRANEŠIMAS

Brazilijos lietuviai šau
kiasi sau kultūrinio talkinin
ko, kuris dirbtų lituanisti
nėje mokykloje, jaunimo 
veikloje ir talkintų visose 
srityse judindamas ir kelda
mas Brazilijos lietuvių kul
tūrinį gyvenimą. Jam būtų 
suteiktos palankios ir pato
gios pragyvenimo sąlygos ir 
būtų vietos bendruomenės 
globojamas. Gyventų Sao 
Paulo mieste, kur yra di
džiausia Pietų Amerikos lie
tuvių kolonija - apie 30.000 
lietuvių. Suinteresuoti krei
piasi: ’’Mūsų Lietuvos” laik
raščio redaktorius kun. P. 
Gavėnas, SDB, C.P. 4421, 
01000 Sao Paulo, S.P. Brazil.

žinkelio žvyrą, bet jis tik 
apsisuko ir, laikydamas 
unkščiantį ir besitąsantį 
Bambą kiek atokiau, kad tas 
negriebtų dantim jam už 
kojos, pradėjo eiti tilto link.

Blowjackas sustiro ir iš
plėstom, nesuprantančiom 
akim sekė tolstantį Juodį. 
Bamba spygtelėjo ypač 
skardžiai, ir tai perėjo šiur
puliu per visą jo kūną. Jis 
netikru, virpančiu žingsniu, 
lyg traukiamas neatlaiko
mos jėgos, pasileido iš pas
kos.

Juodis jau buvo ant tilto. 
Pamatęs, kad Bolwjackas 
slenka artyn, nusijuokė.

— Na, velnią, jei tas ru
pūžė dažyti negali, tai reikia 
šitam susnai. Paniurkdom
užpakalį į tą dervą, ir tegul 
trina tiltą!

Jis apžvelgė gana išdidus 
jo idėja susidomėjusių vyrų 
veidus.

— Bent tilto jis tai nebijo! 
Ar ne, tu susna? Nekąsk, tu- 
biaurybe. — Jis pamažu, be
veik atsargiai nuleido Bam
bą prie dervos kibiro, murk
telėjo jį ligi pusės ir tuoj vėl 
ištraukė. Bamba spiegė, lyg 
smaugiamas. Jo dabar sli
džiai juodas užpakalis ir sto
ras pilvas atrodė dar absur- 
diškiau, kojos spurdėjo, ir 
derva tiško aplink.

— Tai, velnias, taškosi! 
Ant tilto reikia susną, ant 
tilto. Echa... neškis greičiau!

Juodis pasilenkė per tilto 
šoną ir drėbtelėjo Bambą 
greit ant ten kabančios plat
forminės lentos. Lenta su- 

. virpėjo,... Bambos kojos 
/■pąšlydokVir kapstydamasis, ' 

čia ir yra tiesos, bet dalinai 
teisingai. Toks teigimas turi 
tiesos ir Adelaidėje. Ir štai 
toks būrelis sumanė steigti 
pensininkų klubą, nors atsi
rado ir prieštarautojų. Bet 
organizatoriai galvoja ki
taip. Girdi, pensininkų pa
dėtis nekeičia žmogaus as
menybės: pensininkai ir to
liau lieka savistovūs indivi
dai. Asmenys, išdirbę de
šimtis metų po visų kūrimo
si, pragyvenimo ir šeimyni
nių vargų, gali būti bend
ruomenei lygiai tokie nau
dingi. Ne visus pensininkus.

Raudonasis zirzeklis
Sovietų Sąjungoje radijo 

trukdymas tapo atskira 
pramonės šaka. Rusąi kas
met išleidžia virš 150 milijo
nų - maždaug toks yra Ame
rikos Balso metinis biudže
tas ir duoda darbo 15.000 
žmonių, vien tik tam, kad 
sustabdytų Vakarų trans
liacijas, skirtas Rytų blokui, 
taip praneša centrinė žval
gybos agentūra (ČIA). 
Technika paprasta. Sovietai 
naudoja grubią jėgą: 3000 
galingų radijo siųstuvų dir
ba tuo pačiu dažnumu kaip ir 
Vakarų radijo stotys, už- 
goždami jų signalus rusiškų 
programų, muzikos, 
iškreiptų balsų ir sovietinio 
zirzelio garsų mišiniu. ’’Kas 
yra mums labiausiai nesu
prantama, sako Denis 
Thompson iš BBC, ’’tai kaip 
rusai gali sužinoti, kuriuo 
dažnumu mes perdavinėta
me ir tada mus nustelbia .

Sovietai Vakarų stotis 
trukdo nuo pat Antrojo pa- 

vos nenukritęs, jis išlavira
vo vidurin. Prisigūžė, .dre
bėjo su kiekvienu lentos 
virptelėjimu ir net nebandė 
nulaižyti savo derva suke
pusio užpakalio.

Juodis atsisuko.
— Tas susna bent lentą 

nudažys! O tu rupūžę?!...
Blowjackas stovėjo prie 

tilto krašto, įbedęs akis į 
Bambą ir pusiau pravėręs 
burną. Lyg nežinodamas, ką 
darąs, jis žengė žingsnį ant 
tilto, nusileido pamažu ant 
visų keturių ir, pajuodusiom 
rankom stverdamasis už 
tarpmedžių, pradėjo slinkti 
į priekį. Įtemptai ir garsiai 
jis išleido tą savo keistą urz
gimą, panašų beveik į Bam
bos ”kiau kiau”, bet su pra
šoma intonacija. Bamba iš
girdo jį, atsiliepė gailiu 
unkštimu ir bandė pavizgin
ti savo trumpą, derva apli
pusią uodegikę.

Juodis nusijuokė garsiai. 
Juokėsi dar keli vyrai.

— Žiūrėk, ir tas rupūžė 
dažyti nori!

Jis koja lengvai pajudino 
lentos virvę, lenta suvirpė
jo, ir Bamba cypdamas pri
sigūžė.

— Greit griebk tą savo 
susną arba jam skraidyt rei
kės... Griebk!

Blowjacko kakta aprasojo, 
lašai virpėjo jo plona nosim 
ir sunkėsi į rudą retą barz
dą. Iškreipęs burną iš bai
mės ir įtempimo, jis šveplojo 
tyliai, prašomai, virpėda
mas, eikš... eikš, vis slink
damas pamažu, pamažu į 
priekį. Jau buvo paslinkęs 
dešimt žingsnių tiltu ir iš- 
sprogusim akim žiūrėjo į 
Bambą, visai lyg nematyda-. 
mas tos prarajos, kuri vėrėsi, 
už jo.

_..____________.._..k 

lygiai kaip ne visus lietuvius 
galima sukišti į vieną maišą. 
Tad ir pensininkai nori sa
vito gyvenimo.

Steigiamasis susirinkimas 
įvyko Liet. Namuose, į kurį 
pribuvo net 24 asmenys. 
Organizainė valdyba išrink
ta tokios sudėties: K. Ka
minskas, G. Straukienė, I. 
Taunys. Jiems pavesta at
likti visus organizacinius 
darbus ir kitame susirinki
me patiekti veiklos planą.

B. Straukas

šaulio karo pabaigos, nors 
yra buvę keletas laisvų nuo 
trukdymų laikotarpių tam 
tikroms stotims, tame tarpe 
netgi septynerius metus 
trukęs tarpas detantės su
žydėjimo metu. Bet- pasku
tiniuoju metu sovietų truk
dymo signalai tokie stiprūs, 
kad jie netgi trukdo kitų 
stočių laidas į visai'kitas pa
saulio šalis.

"Dangaus bangos”: dau
gelis trukdymo stočių yra 
miestuose arba arti jų, kur 
sovietai naudoja labai efek
tyvias žemės bangas. Kaimo 
vietovėse sovietai naudoja 
"dangaus bangas”; tas 
metodas įgalina juos "ap
šaudyti” taikinį šimtus 
mylių aplinkui, išmušant ra
dijo signalus iš ionosferos. 
Tačiau, daugiau Vakarų sto
čių gali "prasimušti” pro tą 
blokadą. Daugiau žmonių 
gali klausytis laidų net iki 
dviejų valandų per dieną 
prieblandos metu, kai dėl 
atmosferos sąlygų radijo 
trukdymai pasidaro neefek
tingi. Sovietai nesikiša į lai
das, perduodamas į kai 
kurias Rytų bloko šalis, kaip 
pavyzdžiui, Vengriją ar Ru
muniją, tikriausiai todėl, 
kad tos šalys ekonomiškai 
labai priklauso nuo Vakarų. 
Taip pat yra keletas stočių, 
kurių sovietai ir pas save 
beveik niekada netrukdo - 
tai Amerikos Balso ir BBC 
programos skirtos Rusijai 
anglų kalba. Mat, šios laidos 
yra mėgiamos sovietų elito.

Iš "Newsweek" spalio 
31 laidos

Velnias, gali lipt ant tilto!
— triumfališkai šaukė 
Juodis. Jiš išspiovė nu
kramtytą gleivų cigaro galą, 
ir tas lyg ištirpo žydrame 
ore, dar nepasiekęs pušų 
viršūnių.

— Visai nebijo, rupūžė. 
Nu, greičiau! Griebk tą savo 
susną.

Jis staiga koja stipriai už
kabino už lentos virvės, ta 
Easisuko, atsitrenkė į tilto 

alkį ir pasviro — dar ne
žmoniškai ilgą sekundę aklai 
maldamas kojom, persilen
kęs dvilinkas Bamba bandė 
laikytis. Tada jo forma apsi- 

- vertė ore bejėgiškai ir juo
kingai, kaip iš uždo išmesto 
žvirbliuko... tolo taip keistai 
pamažu žemyn... žemyn... ir 
net, kai jis pražuvo tarp eg
lių viršūnių, dar aidėjo iš 
kanjono jo spiegiantis unkš
timas.

Užėjusioj tyloj juokėsi tik 
Juodis.

(Bus daugiau)
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Informacija
SKAITYTOJAMS

Atkreipiame malonių 
skaitytojų dėmėsi, kad metų 
pabaiga jau čia pat ir šiais 
metais teišeis Mūsų Pasto
gės tik penki numeriai.

Primename, kad šventi
nius sveikinimus, kurie bus 
skelbiami paskutiniame š.m. 
numery (gruodžio 19 d.) jau 
laikas prisiųsti dabar. Iš pa
tyrimo žinome, kad kai kurie 
šį reikalą atideda paskutinei 
dienai ir jų sveikinimai re
dakciją pasiekia jau laikraš
čiui išėjus. Taip pat, kaip jau 
žinote, dėl kylančių kaštų 
Mūsų Pastogės leidėjas 
B-nės Spaudos S-gos Komi
tetas skelbimų kainas nuo 
liepos 1 dienos pakėlė ir to 
pasėkoje sveikinimai kai
nuos $ 10. Redakcija sveiki
nimų lauks iki gruodžio 10 
dic.ios,

Šių metų paskutinis M.P. 
numeris bus išleidžiamas 
gruodžio 19 data, o ateinan
čių mėtų pirmas M.P. 
numeris bus •' išleistas 1984 
m. sausio 23 d. Visi skaity
tojai per tą pertraukos lai
kotarpį numatomus 
parengimus ir skelbimus 
prašomi skelbti Mūsų Pas
togės šių metų paskutiniame 
numery.

Lygiai kviečiame ir visus 
bendradarbius prisiųsti 
šiems metams numatytus 
arba ateinančių metų pra
džioje tinkamus ir skubius 
rašinius kaip galint greičiau, 
kad redakcija jais galėtų pa
sinaudoti ir neturėtų reikalo 
teisintis, kad buvo pavėluo
ti.

Mūsų Pastogės Redakcija Syd. Lietuvių Namuose
MOTERYS UŽ PABALTIJĮ

Pietų Australijoje Moterų 
Tarybos metiniame raporte 
skaitome tokį paragrafą:

”We urge The National 
Council of Women of Aus
tralia, through its parent 
body, the International 
Council of Women, to make 
known to the Soviet Union, 
through United Nations 
channels open to it, the 
concern thinking of Ausra- 
lian women and the desire 
that the Baltic States should 
once again be allowed to 
have their own indepen
dence and suvereinity, and 
that all forms of human 
harrassment and the conti
nued deportation of its citi
zens be stopped forthwith”

PAGALBA TURKIJOJE 
NUKENTĖJU SIEM S

Po neseniai įvykusio že
mės drebėjimo Turkijoje, 
kurio metu skaitoma virš 
12000 žuvusių, liko be pas
togės ir reikalingi skubios 
pagalbos tūkstančiai šeimų. 
Australijoje sudarytas ”Nu- 
kentėjusiems nuo žemės 
drebėjimo Turkijoje pagal
bos Fondas” kreipiasi į visus 
gyventojus ištiesti pagalbos 
ranką ir sušelpti sužeistuo
sius, benamius ir kitaip nu
kentėjusius. Šiai pagalbos 
organizacijai talkina ir NSW 
Ethnic Affairs Commission 
(10th Floor, 189 Kent St., 
Sydney, 2000).

NELIKIME SKOLINGI

MŪSŲ PASTOGEI

DAINOS CHORE

Dainos choro metinis 
koncertas gruodžio 3 d. Jis 
vyks Syd. Liet. Klubo vir
šutinėje salėje. Po koncerto 
choro ruošiamas vakaras su 
šokiais ir pasilinksminimais 
S.L. Klubo auditorijoje.

Tikimės, kad vietos ir 
apylinkių lietuviai gausiai 
atsilankys į Dainos choro 
metinę šventę. Koncerto 
pradžia 7.30 vai.

Kviečiame ir laukiame.

Dainos Choro Valdyba

N.S.W. Ethnic Affairs 
Commission ragina paduoti 
prašymus gauti paramai 
(grants) šiose srityse:

socialinėj srity - organiza
cijos, dirbančios su etninėm 
grupėm ypač kur atsiradęs 
plyšys santykiavimo atžvil
giu dėl kalbos;

kultūrinėje - teatrinėje, 
muzikinėje ar literatūrinėje 
veikloje norint išleisti lite
ratūrinių mokslinių leidinių 
ir t.t.

Prašymai bus svarstomi 
atsižvelgiant į darbų ar pro
jektų svarbą.

Prašymų blankai ir infor
macijos gaunamos:

The Secretary, Grant 
Program
10th Floor, 189 Kent St., 
Sydney. Telefonai: Sydney 
(02) 237 6546, Wollongong 
(042) 28 4588, Newcastle 
(049) 24 191.

Prašymus įteikti iki gruo
džio 2 dienos.

YURI ir DANUTĖS MA- 
ZURKEVICH KONCER
TAS tikrai įvyks gruodžio 4 
d., sekmadieni, 4.30 vai. 
Programoje bus atliekami 
kūriniai plačios apimties 
klausytojams. Bus atliekami 
ir lietuvių kompozitorių kū
riniai. Akomponuoja žino
mas pianistas David Miller.

Visos vietos numeruotos. 
Bilietų kaina $ 5. Šis kon
certas yra reklamuojamas 
per ukrainiečių, estų ir vie
tinius Bankstowno laikraš
čius, o taip pat ir per ABC 
radio stotį. Norėdami sau 
užtikrinti geresnę vietą 
prašome jau dabar įsigyti 
bilietus klubo raštinėje.

KALĖDŲ EGLUTĖ klubo 
narių vaikučiams įvyks 
gruodžio 18 d., sekmadienį, 
3 vai. Prašome registruoti 
savo vaikučius iki 12 metų 
(imtinai) amžiaus klubo raš
tinėje.

TURGUS arba australų 
tarpe taip vadinama "Mar
ket Day” įvyks lapkričio 27 
d., sekmadienį, 2.30 vai. 
Truputį plačiau apibūdinsi
me šį parengimą. Per šiuos 
trugus vyksta įvairių rūšių 
loterijos. Laimikių tarpe yra 
apie 10 didelių gabalų švie
žios mėsos, apie 15 viščiukų, 
visa eilė vyno ir šampano 
butelių. Vienus iš šių dalykų 
galite laimėti pirkdami bi
lietus, kitus žaisdami poker 
mašinomis. Čia skelbiama 
per garsiakalbius poker ma
šinų kombinacijos ir kuris 
pirmas tą kombinaciją gau
na - laimi. Taip pat traukia
mi ir laimingų poker mašinų 
numeriai. Tiesa, kiekvienas 
nusipirkęs loterijos bilietė-

 . liūs gauna dar po papildo-

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414»

Lapkričio 27 d., sekmadienį, 2.30 vai.
Gruodžio 3 d., šeštadienį, 7.30 vai.

DAINOS CHORO METINIS 
KONCERTAS

Bilietai: $ 5 asmeniui, moksleiviams $ 3

Gruodžio 4 d., sekmadienį, 4.30 vai. 
YURI ir DANUTĖ MAZURKE VICH

SMUIKŲ KONCERTAS 
Bilietai $ 5 asmeniui. Visos vietos nu
meruotos.

MELBOURNO
LIETUVIŲ KLUBE

Melbourne Lietuvių Klu
bui reikalinga daugiau sava
norių ir budėtojų. Kas būtų, 
pasiruošęs prisidėti prie šio 
svarbaus darbo, prašomi 
susisiekti su p. M. Didžiu 
tel. 398 3160.

KLUBO BALIUS

Į tradicinį Klubo balių 
(spalio 29 d.) atsilankė apie 
120 svečių. Gera vakarienė 
buvo paruošta p. E. Korsa
kaitės su padėjėjomis p.p. 
Jurgelaitiene, Savickiene ir 
Bitiene. Ačiū p.p. Didžienei, 
Jokūbaitienei, 
Švambarienei, Kabailienei ir 
Matulionienei už dovanotus 
pyragus. Loterijai aukojo: 
p.p. Žiogai šokolado dėžę, 
Mackevičiai wisky butelį, 
Ročiai šampaną, Kaplanas 

mus bilietėlius, kurie trau
kiami turgaus pabaigoje ir 
laimikis paprastai būna dėžė 
šampano, o sekantiems 
dviems po pusę dėžės alaus. 
Kas svarbiausia, šiuose tur
guose vyrauja lietuviška 
nuotaika, čia proga pabend
rauti su savo bičiuliais ar 
draugais, pabuvoti lietuviš
koje aplinkoje ar papietauti 
lietuviškų valgių mūsų val
gykloje.

AUKŲ - PASKOLŲ 
VAJUS vis dar tęsiamas. 
Skelbiame tolimesnes pa
vardes prisidėjusių prie šio 
vajaus.

A. ir O. Leveriai aukojo 
$500.

Po $ 250 skolino 5 metams 
neimant nuošimčių: J. ir G. 
Bliokai, Z. ir A. Storpirščiai, 
J. ir E. Veteikiai.

Visiems mūsų nuoširdi 
padėka. Pinigus bei čekius 
siųsti LITHUANIAN CLUB 
LTD. vardu arba kreiptis į 
bet kuri valdybos narą. Au
kos bei paskolos priimamos 
bet kokio dydžio.

Sydnejaus Lietuvių Namų 
Informacija

Viršila bara naujoką ka
reivį:

— Tu žioplas kaip maišas 
— nesupranti komandos, 
netinki rikiuotei, nežinai 
kaip elgis su ginklu. Kur tu 
augai? Kas tavo tėvas?

— Generolas, tamsta vir
šila!

Žurnalistų paklaustas, 
kas yra žymiausias iš gyvųjų 
aktorių, anglų aktorius Rex 
Harrison atsake: \

— Taip, yra mūsų keletas.

šampano ir Milvydienė py
ragą, V. Jasulaitis lempą, 
Statkuvienė stiklinę lėkštę. 
Jiems ir visiems prisidėju- 
siems prie baliaus sėkmės 
didelis ačiū.

Dr. P. Kabaila 
M.L.K. Sekretorius

CANBERROS 
LIETUVIAMS

Pranešam, kad ir šiemet 
ruošiama Kalėdų Eglutė 
vaikams gruodžio 11 d. 
(sekmadienį) 4 vai. p.p. klu
be ir kviečiam tėvus ir vai
kus dalyvauti. Kalėdų Sene
lis vėl atvyks su dovanomis, 
o po to - vakarienė.

Prašom iki gruodžio 2 d. 
užregistruoti Eglutei vaikus 
iki 12 metų amžiaus pas vie
tos valdybos sekretorių K. 
Makūną, tel. 47 3682.

Apylinkės Valdyba

DARBINGAS 
SAVAITGALIS

Sydnejuje per metus pa
sitaiko tuščių savaitgalių, 
bet ypač į metų pabaigą bū
na ir susigrūdimų. Taip bu
vo ir pereitą savaitgalį lap
kričio 12-13 d.d.

Lapkričio 12 d. Syd. Liet. 
Klube praėjo gražiai rekla
muotas Žvejų Klubo balius. 
Rengėjai buvo pasirengę su 
gera muzika, išskirtinai dė
mesio verta programa 
(linksmieji Broliai!) ir fan
tais gausia loterija, kurioje 
galėjo laimėti sau laimikį 
beveik kas antras vakaro 
dalyvis.

Gaila, vakaras dalyviais 
nebuvo perpildytas, bet da
lyvavusieji nesigailėjo daly
vavę ir rengėjai tokį vakarą 
ruošę.

* * •
Lapkričio 13 dieną, sek

madienį, įvyko net trys 
reikšmingi parengimai: 
11.30 vai. pamaldos, 1 vai. 
Lietuvių Sodyboje Engadine 
Moterų Draugijos metinė 
iešminė, pravesta labai sėk
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mingai gausiai dalyvaujant 
vietiniams ir apylinkių lie
tuviams. Programoje ne
skaitant patrauklių kepsnių 
ir užkandžių surengta fan
tais gausi loterija ir Sūkurio 
taut, šokėjų patrauklus pa
sirodymas.

* * *
Vengiant susikirtimo su 

Mot. Draugijos parengimu 
iš anksčiau numatytas LJB. 
Spaudos Sąjungos metinis 
susirinkimas įvyko Liet. 
Klube 4 vai. Nors S-gos- 
narių priskaitoma virš šim
tinės gyvenančių įvairiose 
Australijos vietovėse, susi
rinkime dalyvavo ganai 
skystai, daugiausia vietiniai. 
Pravesta oficialioji dalis ir 
toliau sekė įvairūs dalyvių 
Kasisakymai spaudos ir

lūsų Pastogės reikalais. 
Tiek oficialioje dalyje, tiek 
privačiuose pasikalbėjimuo
se nieko konkretaus ir naujo 
Ubi pasiūlyta, nei iškelta, iš-
skyrus nuo seno įsigaliojusį 
arkliuką - priekaištus Mūsų 
Pastogės redaktoriui. Apie 
L.B.S. S-gos komiteto pasi
keitimus skaitysime kita 
proga.

* * *
Tos pačios dienos pava

karėj apie 6 vai. Sydnejaus 
Taut. Šokių Grupė ’’SŪKU
RYS” vad. M. Osinaitės-Cox 
surengė nuotaikingą ir pa
trauklią ’’Sūkurio popietę”. 
Nežiūrint ankstyvesnių pa
rengimų Sūkurio popietėje 
dalyvavo gana gausiai 
žmonių ir maloniai pasi
džiaugė Sūkurio išmonėmis.

PATIKSLINIMAS

Pereitame Mūsų Pastogės 
Nr. p. P. Tallat-Kelpšienės 
padėkoje tarp visų kitų ap
gailėtinai nebuvo paminėta 
p. N. Čelkienė. Visus suin
teresuotus maloniai atsipra
šome. Red.
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